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§ 13 Dnr 2023-000015 006 

Fastställande av dagordning 2023 

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att fastställa senast 

utskickade dagordning. 

________________ 
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§ 14 Dnr 2023-000001 006 

Val av justerare- 2023 

 

Beslut 

Agnetha Wildros (S) utses att jämte ordförande Cecilia Holmberg (M) 

justera dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2023-02-21.  

Justeringen flyttas fram till 2023-02-22 på grund av tekniska problem. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2023-000002 001 

Rapport från överförmyndarnämndens verksamhet i 
Ronneby och Karlshamn gällande verksamhets- och 
nyckeltal januari 2023  

 

Sammanfattning  

Sammanställning av verksamhet – och nyckeltal för Ronnebys 

överförmyndarnämnd januari månad 2023 samt för Karlshamns  

överförmyndarnämnd januari månad 2023.      

Bedömning 

Överförmyndarnämnden i Ronneby har 1 årsräkningar kvar att granska 

för år 2021.   Överförmyndarnämnden i Karlshamn har 1 årsräkningar 

kvar att granska för år 2021.  

Detta beror på att kompletteringen från ställföreträdaren inte har 

inkommit ännu.      

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att ta 

informationen till dagens protokoll.  

          

Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.           

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till dagens protokoll. 

________________ 

Underlag: Verksamhet- och nyckeltal januari 2023 för Karlshamn och Ronneby 

överförmyndarnämnd 
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§ 16 Dnr 2023-000004 040 

Rapport från överförmyndarnämndens verksamhet i 
Karlshamn gällande budgetuppföljning december 2022 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av budgetuppföljning för överförmyndarnämnden i 

Karlshamn från januari till december månad 2022.           

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att ta 

informationen till dagens protokoll. 

      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Agnetha Wildros (S)       

Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.           

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till dagens protokoll. 

________________ 

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

Rapport från överförmyndarnämndens verksamhet i 
Ronneby och Karlshamn gällande uttagsmedgivande 
januari 2023 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av uttagsmedgivande för Ronnebys överförmyndarnämnd 

januari månad 2023 samt för Karlshamns överförmyndarnämnd januari 

månad 2023.           

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att ta 

informationen till dagens protokoll. 

      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Susanne Petersson (C)  

Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.      

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till dagens protokoll. 

________________ 

Underlag:  Uttagsmedgivande för januari månad 2023 för Ronneby 

Uttagsmedgivande för januari månad 2023 för Karlshamn 
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§ 21 Dnr 2023-000020 041 

Förslag till bokslut per den 31 december 2022 för 
överförmyndarnämnden i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Från och med 202l-01-01 bildades en gemensam tjänstemannaorganisation 

för överförmyndarnämnderna i Karlskrona, Ronneby och Karlshamns 

kommun. Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare 

har hanteras inom respektive kommun. Personalen är anställd i Ronneby 

kommun och kostnad för personal och verksamhet har betalats ut till 

Ronneby kommun som är värdkommun för överförmyndarverksamhetens 

kansli. 

 

Nämnden har arbetat för att hålla budgetramen. Utfallet blev ett litet 

överskott om knappt 200 tkr.  Det beror främst på att arvode till 

ställföreträdare blev lägre än budgeterat. 

 

Målsättningen är att årsräkningarna ska vara färdiggranskade i slutet av 

september månad, för att klara detta har två personer visstidsanställts för att 

siffergranska årsräkningarna. Vid september månadsslut hade kansliet gått 

igenom alla årsräkningarna. Dessvärre är det många ställföreträdare som 

behöver komplettera sina årsräkningar. I de fall som årsräkningarna inte har 

blivit slutgranskade i tid beror det på att kompletteringarna inte har 

inkommit. Vid året slut var det ett fåtal räkningar kvar. 

 

Överförmyndarnämnden har under året haft stora problem att rekrytera nya 

ställföreträdare. Rekryteringskampanjerna under året har inte gett tillräckligt 

många nya ställföreträdare.            

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att; 

- fastställa bokslut per den 31 december 2022 för 

överförmyndarnämnden. 
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Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Lennart Ung (KD), Susanne Petersson (C), Agnetha 

Wildros (S)       

Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.           

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att fastställa bokslut 

per den 31 december 2022 för överförmyndarnämnden. 

________________ 

Underlag: Uppföljning per den 31 december 2022 för Ronneby överförmyndarnämnd 

 

Exp: Ekonomienheten 
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§ 22 Dnr 2023-000024 191 

Resultatrapport för överförmyndarnämnden i 
Karlshamn år 2022 

 

Sammanfattning  

Resultatet för Överförmyndarnämnden är +/- 0. Budgetramen för 

Överförmyndarnämnden uppgår till 2,5 mnkr för 2022 och prognosen var att 

nämnden skulle hålla sig inom given budgetramen.  

Överskottet gällande personalkostnaderna beror på färre utbetalda arvoden 

till uppdragstagare och underskottet är under övriga kostnader. 

Arvode för ledamöter i nämnden och ersättning för ställföreträdare hanteras 

inom Karlshamns kommun. Personalen är anställd i Ronneby kommun och 

kostnad för personal och verksamhet betalas ut till Ronneby kommun som är 

värdkommun för överförmyndarverksamhetens kansli. 

Nämnden har uppfyllt två mål helt och ett mål delvis medan ett mål att införa 

elektroniska årsräkningar under året inte har uppfyllts. 

Under 2022 har det arbetats fram ett förslag till en gemensam 

överförmyndarnämnd för Karlshamn, Karlskrona och Ronneby samt 

budgetram som varje kommun ska gå in med. Tanken var att 

kommunfullmäktige i respektive kommen ska ta beslut innan sommaren 

2022. Under maj 2022 beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn och 

Ronneby om ett nytt avtal för en gemensam överförmyndarnämnd från år 

2023. Kommunfullmäktige i Karlskrona fattade den 26 oktober 2022 beslut 

om att Karlskronas överförmyndarverksamhet återigen ska drivas och ledas 

från Karlskrona från och med årsskiftet 2022-2023. 

Överförmyndarverksamheten i Karlshamn och Ronneby kommer även 

fortsättningsvis samlokaliseras och ledas från Ronneby.          

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att; 

- godkänna resultatrapporten för överförmyndarnämnden i Karlshamn 

år 2022. 
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Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Kerstin Linde (S), Susanne Petersson (C)  

Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.           

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att godkänna 

resultatrapporten för överförmyndarnämnden i Karlshamn år 2022 

________________ 

Underlag: Resultatrapport nämnd år 2022 öfmn Karlshamn 

 

Exp: Ekonomienheten 
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§ 23 Dnr 2023-000021 190 

Förslag till gemensam ersättning för ensamkommande 
barn till god man för Karlshamn och Ronneby 
överförmyndarnämnds verksamhet 

 

Sammanfattning  

Under maj 2022 beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn och Ronneby 

om ett nytt avtal för en gemensam överförmyndarnämnd från år 2023. 

Kommunfullmäktige i Karlskrona fattade den 26 oktober 2022 beslut om att 

Karlskronas överförmyndarverksamhet återigen ska drivas och ledas från 

Karlskrona från och med årsskiftet 2022-2023. Överförmyndarverksamheten 

i Karlshamn och Ronneby kommer även fortsättningsvis samlokaliseras och 

ledas från Ronneby.      

Bedömning 

Överförmyndarnämndens kansli gör bedömningen att ersättningen till god 

man för ensamkommande barn måste vara lika från både Ronneby och 

Karlshamn när det från 2023 blir en gemensam nämnd. I dagsläget skiljer det 

sig med några hundra kronor.      

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att: 

1. Ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande barn till 

1800 kronor/månad. 

2. Ändra god mans arvode för ensamkommande barn med permanent 

uppehållstillstånd och tillfälligt uppehållstillstånd till 1200 

kronor/månad. 

3. Inget schablonbelopp utgår. 

4. Bilersättningen ska vara den skattefria delen enligt Skatteverket. 

5. Ersättning för arbete i samband med medicinsk åldersbedömning ges 

med 500 kr/tillfälle men dock vid max två tillfällen per ungdom. 

6. Ändring av arvodet/ersättning till gode män för ensamkommande 

barn ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.           

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att: 

1. Ändra god mans arvode för asylsökande ensamkommande barn till 

1800 kronor/månad. 

2. Ändra god mans arvode för ensamkommande barn med permanent 

uppehållstillstånd och tillfälligt uppehållstillstånd till 1200 

kronor/månad. 

3. Inget schablonbelopp utgår. 

4. Bilersättningen ska vara den skattefria delen enligt Skatteverket. 

5. Ersättning för arbete i samband med medicinsk åldersbedömning ges 

med 500 kr/tillfälle men dock vid max två tillfällen per ungdom. 

6. Ändring av arvodet/ersättning till gode män för ensamkommande 

barn ska gälla från och med 1 januari 2023. 

________________ 

Underlag: Ersättning ändrad EKB 

 

Exp: Handläggare 
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§ 24 Dnr 2023-000022 190 

Förslag till höjd timersättning till god man/förvaltare för 
Karlshamn och Ronneby överförmyndarverksamhet  

 

Sammanfattning  

Under maj 2022 beslutade kommunfullmäktige i Karlshamn och Ronneby 

om ett nytt avtal för en gemensam överförmyndarnämnd från år 2023. 

Kommunfullmäktige i Karlskrona fattade den 26 oktober 2022 beslut om att 

Karlskronas överförmyndarverksamhet återigen ska drivas och ledas från 

Karlskrona från och med årsskiftet 2022-2023. Överförmyndarverksamheten 

i Karlshamn och Ronneby kommer även fortsättningsvis samlokaliseras och 

ledas från Ronneby.     

Bedömning 

Överförmyndarnämndens kansli gör bedömningen att timersättningen till 

god man och förvaltare bör höjas till den lägsta nivån som SKR (Sveriges 

kommuner och Regioner) anger i sitt cirklulär 22:31. Där är lägsta nivån 200 

kr per timme. Nämnderna har tidigare haft en ersättning på 150 kr i timmen. 

Denna höjning av timersättning måste vara lika från både Ronneby och 

Karlshamn när det från 2023 blir en gemensam nämnd. Nämnden har sedan 

tidigare ändrat till gemensamma ersättningsnivåer samt tagit beslut om att 

ändra den skattefria milersättningen till samma nivå som Skatteverket.      

Förslag till beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd föreslås besluta att: 

1. Ändra timersättning till 200 kr i timmen. 

2. Ändring av timersättning till gode man/förvaltare ska gälla från och 

med 1 januari 2023. 

3. Övriga ersättningsnivåer kvarstår som tidigare. 

      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Lennart Ung (KD)       
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Propositionsordning 

Ordförande Cecilia Holmberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande finner att nämnden bifaller 

förslaget.      

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att: 

1. Ändra timersättning till 200 kr i timmen. 

2. Ändring av timersättning till gode man/förvaltare ska gälla från och 

med 1 januari 2023. 

3. Övriga ersättningsnivåer kvarstår som tidigare. 

________________ 

Underlag: Principer för arvode och ersättningar 

 

Exp: Handläggare 

 



 

 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(25) 
2023-02-14  

 

  
 

 
Justeringsdatum  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2023-000016 006 

Aktuellt i verksamheten 2023 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Birgitta Jönsson informerar om verksamheten: 

- Överförmyndarenheten kommer flytta till Stadshuset i Ronneby 23 

februari. 

- Omorganisation ses över eftersom överförmyndarenheten nu blir så 

liten. 

- Inga sjukskrivningar i dagsläget, alla är tillbaka på heltid sedan 

december. 

- Birgitta kommer under januari-mars att vara anställd 50 % i 

Karlskrona och 50 % i Ronneby. Därefter kommer hon vara på heltid 

i Ronneby. 

 

Cecilia Holmberg (M) funderar över svårigheten att få tag på 

ställföreträdare. Birgitta berättar om de kampanjer som genomförts men 

påtalar att det behöver göras mer. Agnetha Wildros (S) föreslår att 

förfrågningar ska gå ut internt för Ronnebys och Karlshamns 

kommunanställda samt till föreningslivet. 

      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Agnetha Wildros (S), Lena Häggblad (C), Susanne 

Petersson (C)      

      

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till protokollet. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2023-000006 000 

Cirkulär och skrivelser 2023 

 

Sammanfattning  

- Skrivelse från ställföreträdare 

- Systembrist på verkställigheten av godmanskap, Cura 

Individutveckling      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Agnetha Wildros (S), Lennart Ung (KD)   

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till protokollet. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2023-000007 000 

Övriga frågor 2023 

 

Sammanfattning  

Den del av reglementet för Karlshamn och Ronneby överförmyndarnämnd 

som handlar om nämndens ansvar gås igenom gemensamt på sammanträdet.  

Kerstin Linde (S) funderar över utbildningar för nya ledamöter. Enhetschef 

Birgitta Jönsson informerar om att SKR har en utbildning i mars, hon 

kommer skicka ut information.     

      

Deltar i debatten 

Cecilia Holmberg (M), Agnetha Wildros (S), Kerstin Linde (S) 

 

Beslut 

Karlshamn och Ronneby Överförmyndarnämnd beslutar att ta informationen 

till protokollet. 

________________ 

 




