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Närvarolista 

 

 
Beslutande Ronneby Beslutande Karlshamn 
Kenth Carlsson (M), ordförande 
Agnetha Wildros (S) 

Cecilia Holmberg (M), vice ordf.  
Kerstin Linde (S) 

  
  
  
  
Ersättare Ersättare 
Mattias Ronnestad (SD) 
Susanne Petersson (C) 

Lennart Ung (KD)  
Lena Häggblad (C) 

  

  

  

  

  

  
Tjänstemän Birgitta Jönsson, enhetschef 

Sofie Åkerström, nämndsekreterare 

  

  

Övriga Janeth Gummesson, teckenspråkstolk 
Åse Gummesson, teckenspråkstolk 
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§ 1 Dnr 2023-000001 006 

Val av justerare- 2023 

      

Beslut 

Cecilia Holmberg (M) utses att jämte ordförande Kenth Carlsson (M) justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2023-01-17. 

 

 



 

Karlshamn och Ronneby  
överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(23) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2023-000002 001 

Månadsuppföljning verksamhet 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av verksamhet – och nyckeltal för Ronnebys 

överförmyndarnämnd december månad 2022 samt för Karlshamns 

överförmyndarnämnd december månad 2022.    

Bedömning 

Överförmyndarnämnden i Ronneby har 3 årsräkningar kvar att granska 

för år 2021. Överförmyndarnämnden i Karlshamn har 3 årsräkningar 

kvar att granska för år 2021.  

Detta beror på att kompletteringen från ställföreträdaren inte har 

inkommit ännu.  

 

Aktuellt i verksamheten 

Enhetschef Birgitta Jönsson informerar om verksamheten: 

 Handläggarna från Karlskrona har nu flyttat 

 Verksamhetssystemet har ännu inte flyttats 

 Det har varit vissa problem med Karlskronas telefonnummer, 

Karlshamn och Ronneby har fortfarande samma gemensamma 

telefonnummer. 

 Karlshamn och Ronneby ska kunna särskiljas i statistiken men detta 

behöver kollas över. 

 Ingen ny personal efter omflyttningen. 

 Birgitta är än så länge enhetschef men kommunledningen tittar på 

omorganisation då enheten nu blir mindre. 

 Planer finns på att flytta verksamheten till stadshuset i Ronneby. 

Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens 

protokoll. 

 

Deltar i debatten 

Kenth Carlsson (M) och Cecilia Holmberg (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Kenth Carlsson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Kenth Carlsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner 

att överförmyndarnämnden bifaller detsamma. 

     

Beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Verksamhet- och nyckeltal december 2022 
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§ 3 Dnr 2023-000003 040 

Månadsuppföljning ekonomi Ronneby 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden i 

Ronneby från januari till december månad 2022. 

    

  

Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens 

protokoll.   

 

Deltar i debatten 

Kenth Carlsson (M), Susanne Petersson (C), Agnetha Wildros (S), Cecilia 

Holmberg (M), Lena Häggblad (C) och Kerstin Linde (S). 

Yrkanden 

Ordförande Kenth Carlsson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.   

Propositionsordning 

Ordförande Kenth Carlsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner 

att överförmyndarnämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Budgetuppföljning för januari till och med december 2022 för Ronneby 
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§ 4 Dnr 2023-000005 000 

Rapport från överförmyndarnämndens verksamhet i 
Ronneby och Karlshamn gällande uttagsmedgivande 
december 2022 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av uttagsmedgivande för Ronnebys överförmyndarnämnd 

december månad 2022 samt för Karlshamns överförmyndarnämnd december 

månad 2022.  

Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att ta informationen till dagens 

protokoll.   

 

Deltar i debatten 

Kenth Carlsson (M), Cecilia Holmberg (M), Lena Häggblad (C), Lennart 

Ung (KD) och Agnetha Wildros (S). 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Underlag: Uttagsmedgivande för december 2022 för Ronneby 

Uttagsmedgivande för december 2022 för Karlshamn 
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§ 9 Dnr 2023-000012 003 

Förslag till höjd milersättning för ställföreträdare 

 

Sammanfattning  

Huvudregeln är att god man/förvaltares arvode betalas av huvudmannen 

när denne har antingen mer än två basbelopp i tillgångar eller 2,65 

basbelopp i inkomst under året.  

Om inkomsterna eller tillgångarna understiger dessa värden ska 

kommunen betala arvodet.  

 

Arvodet utgår från grunder som utarbetats av SKL (Sveriges kommuner 

och landsting) Cirkulär 18:7. När det gäller milersättningen har nämnde 

utgått från Skatteverkets ersättningsregler. Ersättningsnivån fastställs av 

överförmyndarnämnden. Alla gode män/förvaltare arvoderas enligt dess 

regler. Nämnden prövar varje enskilt ärende för sig utifrån de 

förutsättningar som föreligger i det enskilda ärendet. När behov finns kan 

överförmyndarnämnden enligt FB 12:16 bevilja ersättning med 

kommunala medel. 

 

Höjningen av milersättningen börjar gälla från år 2023 men får den 

största effekten vid granskning år 2024. För Karlshamn- och Ronneby 

kommuns del blir höjningen runt 50 000 kr. KOLLA 
 

Bedömning 

Överförmyndarnämndens ersättning till ställföreträdare som kör med 

egen bil utgår från Skatteverkets regelverk, där den skattefria 

milersättningen har varit 18.50 kr per mil. Från och med år 2023 höjer 

Skatteverket milersättning till 25 kr per mil. 

   

Överförmyndarnämndens kansli föreslår överförmyndarnämnden besluta  

att höja milersättningen till ställföreträdare enligt Skatteverkets beslut 

från 2023. 

Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att; 

att höja milersättningen från 18.50 kr till 25 kr per mil och 

att reglerna börjar gälla från år 2023.  
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Deltar i debatten 

Kenth Carlsson (M), Susanne Petersson (C), Cecilia Holmberg (M) och Lena 

Häggblad (C). 

Yrkanden 

Ordförande Kenth Carlsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förtydligandet att det gäller den skattefria delen av milersättningen.   

Propositionsordning 

Ordförande Kenth Carlsson (M) ställer proposition på sitt yrkande och finner 

att överförmyndarnämnden bifaller detsamma.     

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att höja den skattefria milersättningen från 

18.50 kr till 25 kr per mil och att reglerna börjar gälla från år 2023. 

________________ 

Underlag: Skatteverkets beslut om höjd bilersättning 
 

Exp: Ställföreträdare 
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§ 10 Dnr 2023-000013 002 

Ny delegationsordning för Karlshamn och Ronneby 
Överförmyndarnämnd 

 

Sammanfattning  

Under två år har ett gemensamt överförmyndarkansli för Karlskrona, 

Ronneby och Karlshamn drivits från Ronneby. Från och med den 1 januari 

2023 kommer Karlskrona kommuns överförmyndarverksamhet återigen att 

drivas och ledas från Karlskrona. Överförmyndarverksamheten i Karlshamn 

och Ronneby kommer även fortsättningsvis samlokaliseras och ledas från 

Ronneby. 

 

Från och med den 1 januari 2023 blir det en gemensam 

överförmyndarnämnd för Karlshamn och Ronneby. Därför behöver en ny 

delegationsplan antas av den nya nämnden. 

 

Den nya delegationsordningen är anpassad att följa Ronneby kommuns 

övriga nämnders struktur. Detta görs för att uppnå enhetlighet inom 

kommunens olika nämnder. Det har för övrigt inte gjort några större 

ändringar. 

Förslag till beslut 

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att Karlshamn och Ronneby 

överförmyndarnämnd antar förslag till ny delegationsordning.  

 

Deltar i debatten 

Kenth Carlsson (M) och Cecilia Holmberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Kenth Carlsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Cecilia Holmberg (M) yrkar på ändring under punkterna 5.12 och 5.14 till; 

Om beloppet överstiger 2 prisbasbelopp per år gäller ej delegation. 

Propositionsordning 

Ordförande Kenth Carlsson (M) ställer proposition på tjänsteförslaget med 

Cecilia Holmbergs (M) ändring och finner att överförmyndarnämnden 

bifaller detsamma.     
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Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att Karlshamn och Ronneby 

överförmyndarnämnd antar förslag till ny delegationsordning med följande 

ändring under punkterna 5.12 och 5.14; Om beloppet överstiger 2 

prisbasbelopp per år gäller ej delegation. 

________________ 

Underlag: Förslag till ny delegationsordning för Överförmyndarnämnd 
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§ 11 Dnr 2023-000006 006 

Cirkulär och skrivelser 2023 

 

Sammanfattning  

Inga cirkulär eller skrivelser finns att redovisa. 
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§ 12 Dnr 2023-000007 006 

Övriga frågor - 2023 

Sammanfattning  

1. Cecilia Holmberg (M) tar upp frågan om informationsmöte för 

ställföreträdarna. Enhetschef Birgitta Jönsson informerar om att 

information skickades ut till ställföreträdarna i slutet av december. 

Informationen ska skickas ut till nämnden efter dagens sammanträde. 

2. Cecilia Holmberg (M) lägger fram önskemål om att anmäla de nya 

ledamöterna till SKR:s utbildning Grundutbildning för nya ledamöter 

i Överförmyndarnämder. Utbildningen går i Stockholm men finns 

även digitalt. Ledamöter som är aktuella för utbildningen är Kerstin 

Linde (S), Mattias Ronnestad (SD) samt Lennart Ung (KD). 

3. Cecilia Holmberg (M) tar upp frågan om hur och när handlingarna 

ska komma ut innan kommande sammanträden. Gemensamt bestäms 

att handlingarna ska skickas ut digitalt via Ciceron Assistent en vecka 

innan sammanträdena. 

4. Cecilia Holmberg (M) önskar genomgång av reglementet på nästa 

sammanträde och resterande ledamöter samtycker. 

5. Kerstin Linde (S) funderar över hur man rapporterar hot och 

trakasserier. Ordförande Kenth Carlsson (M) informerar om att detta 

kan anmälas till honom så tar han det vidare. 

6. Nämndsekreterare samlar in en lista med beställningar på fika. Detta 

kommer dras en gång per år från ledamöternas arvode.  

7. Fastställande av dagordning och aktuellt i verksamheten kommer att 

läggas till som stående punkter på dagordningen. 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet  

________________ 

Exp: Enhetschef Birgitta Jönsson 


