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4 Delårsrapport januari-augusti 2022 (T2) Tomelilla-
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2019/4 3 - 8 

5 Höjning av arvodesnivåer för ställföreträdare 2022/32 9 - 24 
6 Ansökan om drivande av rörelse enl FB 13:13 2022/34  
7 Ansökan om samtycke till bodelning, arvskifte enl 

FB 15:5 och placering av minderårigs tillgångar enl 
FB 14:6 

2022/35  

8 Ansökan om samtycke till bodelning och arvskifte 
enl FB 15:5 och placering av minderårigs tillgångar 
enl FB 14:6 

2022/36  

9 Anmälningsärenden september 2022 2022/3 25 
 
 
 
 
 
 
 
Bo Herou (KD) Anna Silver 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417 – 180 00 Anna Silver 
E-post: kommun@tomelilla.se 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/2 
 
Datum 15 september 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför dialoger och information 
enligt följande: 

1. Information från överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-09-15 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 

Nämndsekreterare  
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon:   
Mobil:   
 

Diarienummer: ÖFN 2019/4 
 
Datum 23 september 2022 

 

Delårsrapport januari-augusti 2022 (T2) 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapport 
januari-augusti 2022 (T2) och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Reglementet för ekonomistyrning mm stadgar att en lagstadgad delårsrapport ska 
avges per den 31 augusti. 

Sammanfattning av delårsrapporten:  
Delårsrapporten fokuserar på det prognostiserade utfallet för såväl måluppfyllelsen 
som ekonomin per 31 december 2022. 

Prognosen pekar på att samtliga mål kommer att uppfyllas och att det ekonomiska 
utfallet ryms inom det budgeterade ramen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Överförmyndarnämnden prognostiserar, inklusive arvoden till gode män och 
förvaltare, en budget i balans. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
I samband med årsredovisningen sker den slutliga uppföljningen av årets verksamhet 
och resultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-09-23 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Verksamhetsanalyser 

Överförmyndarnämnden 
Ordförande: Bo Herou (KD) 

Ansvarsområde 
• Hantera ansökningar om god man och förvaltare 

• Rekrytera ställföreträdare 

• Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare 

• Utöva tillsyn över ställföreträdare 

• Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar 

• Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden 

• Ge service till medborgarna 

• Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera 

• Företräda nämnden i domstol 

• Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera 

Väsentliga händelser 
• Beslut om att låta Simrishamns kommun ingå i den gemensamma nämnden och 

kansliet har fattats i Tomelilla, Ystad, Sjöbo samt Simrishamns kommun. 

• Ny enhetschef har rekryterats och tillträdde 18 maj. 

• Två nya handläggare har rekryterats, med start 15 september respektive 1 oktober. 

• Arbetsbördan har på grund av den periodvisa personalbristen varit osedvanligt hög. 

• Beslut har fattats om lokalbyte för enheten med anledning av den expansion av 
verksamheten som sammanslagningen av vår och Simrishamns verksamhet innebär. 

Verksamhetsuppföljning 
Granskningen av redovisningar fortlöpte med positivt resultat, vilket inneburit att fler 
redovisningar granskats än vid motsvarande period tidigare år. 
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Rekryteringen av ställföreträdare var fortsatt en påfrestande uppgift för verksamheten, 
vilket resulterat i längre handläggningstider för nya ärenden och byten av ställföreträdare. 
Svårigheterna att rekrytera skapade också frustration och har fortsatt varit en stressfaktor 
för medarbetarna i verksamheten. 

Intern kontroll 
Uppföljning sker i enlighet med den interna kontrollplanen. Inga väsentliga avvikelser. 

Måluppföljning 
Nämndsmål Bedömning 
Hållbar utveckling  
Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Ytterligare digitala tjänster håller på att utvecklas. 

Delaktighet och egenmakt  
Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Enheten är tillgänglig och har kontinuerlig dialog med 
huvudmän och anhöriga. 

Utvärdera huvudmännens nöjdhet och skapa större delaktighet  
Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Granskningen av redogörelse över insatser utökas och 
när det är möjligt vid djupgranskning ställs frågor till huvudman. 

Trygghet och hälsa 

God och ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla  
Kommentar: 
Målet bedöms bli helt uppfyllt. Samtliga redovisningshandlingar granskas utifrån 
länsstyrelsens riktlinjer. En genomgång av utfallet av de ärenden som blir överklagade 
kommer att göras. Länsstyrelsen gör årligen en granskning av verksamheten. 

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen 

 

Kommentar: 
Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Trots rekryteringskampanjer, informationsmöten, riktade 
rekryteringsinsatser med mera så blir det allt svårare att rekrytera lämpliga ställföreträdare. 
Nämndens idé framåt är att genom höjda arvoden till ställföreträdare avhjälpa 
rekryteringssvårigheterna. 
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Ekonomi 
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 
2021 

Utfall 
jan-
aug 

2022 

Budget 
jan-dec 

2022 

Prognos 
jan-dec 

2022 

Avvikelse 

Intäkter 2 974 3 036 4 440 4 440 0 

Kostnader -4 375 -4 442 -7 028 -7 028 0 

Summa nettokostnader (tkr) -1 401 - 1 406 -2 588 -2 588 0 

Överförmyndarnämnden inklusive arvoden till gode män och förvaltare prognostiserar en 
budget i balans. 

Framtid 
Ärendena tenderar bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland tveksamt om 
det är lämpligt att de läggs på ideella krafter. Svårigheten att rekrytera analyseras löpande 
och för framtiden diskuteras möjligheten att höja arvodena för ställföreträdarna som ett led 
i att underlätta rekryteringen. Om en lösning inte kommer till stånd är sannolikheten är stor 
att överförmyndarenheten kommer att ha behov av att anlita företag som erbjuder 
professionella gode män och förvaltare i ärenden där det inte går att rekrytera eller där det 
inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att innebära en ökad kostnad i 
arvodesbudgeten. En alternativ lösning är att i kommunal regi driva en förvaltarenhet, 
vilket är en juridiskt komplex och för kommunen kostsam lösning. 

Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster 
kan erbjudas sökande och ställföreträdare 

Samgåendet med Simrishamns kommun kommer att innebära en större enhet med minskad 
sårbarhet vid sjukdom och ledighet. 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/32 
 
Datum 22 september 2022 

 

Höjning av arvodesnivåer för 
ställföreträdare 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att från och med den 1 januari 
2023 höja normalarvodet för gode män och förvaltare till 13 % av prisbasbeloppet 
avseende förvalta egendom och 13 % av prisbasbeloppet avseende sörja för person. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd behandlade den 25 augusti 2022 ärende 
Öfn § 37, Dnr ÖFN 2022/32, om höjning av arvode för ställföreträdare. Nämnden 
beslutade återremittera ärendet till enheten för vidare beredning med en utredning av 
olika arvodesnivåer till sammanträdet i september. 

En utredning av de ekonomiska konsekvenserna av höjning av arvodet till olika 
arvodesnivåer har gjorts av enheten och presenteras nedan. 

Tillvägagångssätt 
En ekonomisk utredning av ett framtida förhållande rörande arvodesnivåer kommer i 
sin natur att innehålla en betydande felmarginal, eftersom beräkningarna bygger en 
rad olika osäkra faktorer såsom exempelvis antal ärenden, i vilken omfattning 
kommunen respektive huvudmannen själv betalar arvodet, ställföreträdarnas ålder 
samt antal avslutade ärenden. Dessa osäkerheter genomgås i tydligare detalj nedan, 
samt hur hänsyn till dessa har tagits i utredningen. 

Inledningsvis har samtliga arvodesbeslut som fattats under 2021 enligt vilka 
kommunen ska betala en del eller hela arvodet och utifrån dessa beslut beräknat 
arvodesnivån i procent av prisbasbeloppet. Därefter har samtliga arvodesbeslut 
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beräknats utifrån en höjning om 0 %, 3 % respektive 5 % på vardera delen. För det 
fall en redovisning har löpt till och med 31 december 2020 har arvodet beräknats 
utifrån 2020 års prisbasbelopp (47 300 kr), medan redovisningsperioder till och med 
ett datum senare än 31 december 2020 beräknats såsom slutredovisningar och 
därmed har 2021 års prisbasbelopp (47 600 kr) fått bestämma arvodet. Detta 
underlag har sedan utgjort grunden för beräkningarna, med utgångspunkt i att 
situationen för 2023 års granskning har en motsvarande mängd års- och 
slutredovisningar och dessa har därför beräknats mot 2022 och 2023 års 
prisbasbelopp (48 300 kr respektive 52 500 kr). Utifrån dessa belopp har därefter de 
sociala avgifterna beräknats utifrån de beräknade arvodesnivåer, med motsvarande 
andel ställföreträdare för vilka full arbetsgivaravgift (31,42 %) betalas (kontra lägre 
arbetsgivaravgift om 10,21 % för personer födda 1938-1956) som andelen år 2021. 
Härefter har beräknats nya milersättningar utifrån 2021 års siffror med tillägget om 
12 kr extra per mil. Även avseende kostnadsersättningen om 2 % av prisbasbeloppet 
har denna kostnad beräknats utifrån de nya prisbasbeloppen. 

Detta tillvägagångssätt innebär mängd brister, i det att uppskattningen förutsätter att 
situationen 2021 och 2023 är densamma avseende samtliga faktorer som påverkar 
faktiskt utfall. Detta är en grov uppskattning, men det saknas i dagsläget 
förutsättningar att komma närmare verkligheten. Det förutsätter således att 
förhållandet mellan antal sluträkningar och årsräkningar är densamma mellan åren, 
medan faktum är att just år 2021 innebar är särskilt högt antal sluträkningar (182 st. 
jämfört med 134 st. för år 2020, 156 st. för år 2019 och 139 st. perioden 2022-01-01–
2022-09-21), vilket innebär att beräkningen i denna del kan slå något högt. Å andra 
sidan utgår uppskattningen också från att andelen ärenden där huvudmannen kontra 
kommunerna bekostar arvodet är densamma år 2021 och 2022. Under rådande 
ekonomiska läge kan innebära en försämrad ekonomisk situation för många 
huvudmän, vilket skulle kunna innebära att kommunerna står för en större andel av 
arvodeskostnaderna och beräkningen kan alltså av detta skäl vara något låg. Den 
samlade bedömningen av samtliga faktorer är att avvägningen mellan eventualiteter 
som talar för en för hög beräkning och eventualiteter som talar för en låg beräkning 
kan kvittas mot varandra och uppskattningen bör härför vara så nära verkligheten 
som är möjligt. 

Resultat 
Resultatet av utredningen presenteras nedan i tabellform. 
2021 års beslut 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 1 470 672    411 106    448 195    611 371    
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Sörja för person 1 390 621    409 513    456 469    524 639    

Kostnadsersättning 229 834    63 944    71 690    94 200    

Milersättning 175 767    69 686    48 856    57 226    

Sociala avgifter 609 834    164 666    211 636    233 533    

Summa totalt 3 876 729    1 118 914    1 236 846    1 520 969    

Tabell 1: Utgångsläge i faktiskt utfall för arvodesbeslut fattade under 2021 

Prognos 2023 utan arvodeshöjning 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 1 529 262 kr 428 438 kr 465 643 kr 635 180 kr 

Sörja för person 1 435 504 kr 422 911 kr 470 872 kr 541 721 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 631 888 kr 170 867 kr 218 768 kr 241 235 kr 

Summa totalt 4 121 125 kr 1 202 399 kr 1 309 035 kr 1 608 673 kr 

Ökning jämfört med 2021 244 396 kr 83 485 kr 72 189 kr 87 704 kr 

Tabell 2: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning, ingen arvodeshöjning 

Prognos 2023, arvodeshöjning om 3 % + 3 % 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 2 127 636 kr 596 396 kr 627 742 kr 903 497 kr 

Sörja för person 1 889 293 kr 551 620 kr 612 874 kr 724 799 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 857 472 kr 233 839 kr 289 984 kr 333 649 kr 

Summa totalt 5 398 873 kr 1 562 038 kr 1 684 352 kr 2 152 482 kr 

Ökning jämfört med 2021 1 522 144 kr 443 124 kr 447 506 kr 631 514 kr 

Tabell 3: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning samt arvodeshöjning om 3 % per del 
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Prognos 2023, arvodeshöjning om 5 % + 5 % 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 2 467 229 kr 708 368 kr 717 646 kr 1 041 215 kr 

Sörja för person 2 251 142 kr 637 426 kr 725 704 kr 888 011 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 1 008 541 kr 275 820 kr 337 461 kr 395 259 kr 

Summa totalt 6 251 383 kr 1 801 798 kr 1 934 563 kr 2 515 022 kr 

Ökning jämfört med 2021 2 374 654 kr 682 884 kr 697 717 kr 994 053 kr 

Tabell 3: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning samt arvodeshöjning om 5 % per del 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen medför ökade kostnader för Tomelilla, Ystads, Sjöbo kommuner enligt 
ovan redogörelse samt de huvudmän som själva betalar sin ställföreträdares arvode. 
Skrivelse avseende ekonomiska konsekvenser för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och 
Simrishamn kommun har skickats till respektive kommuns ekonomichef. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid behov. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, äverförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-09-22. 

Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-08-09, 
handlingsid: Öfn 2022.312. 

Rapport avseende arvodesnivåer, handlingsid: Öfn 2022.313. 
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström, Tomelilla kommun 

Ekonomichef Petter Hansson, Ystads kommun 

Ekonomichef Ann-Christin Walméus, Sjöbo kommun 

Ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Simrishamns kommun 
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Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417 – 182 78 

Diarienummer: ÖFN 2022/32 
 
Datum 5 augusti 2022 

 

Rapport avseende arvodesnivåer 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden uppdrog den 16 juni 2022 åt förvaltningen att göra en 
utredning om arvodesnivåerna i Skåneregionen med kostnadsförslag för olika nivåer 
av arvodeshöjning för ställföreträdare. 

Utredningen 
På uppdrag av överförmyndarnämnden har en utredning av Skåneregionens 
arvodesnivåer för gode män och förvaltare gjorts, inför ett eventuellt beslut om höjda 
arvodesnivåer. Syftet med utredningen är att se över nuvarande arvodesnivåer i ljuset 
av de rekryteringssvårigheter som överförmyndarenheten upplever avseende gode 
män och förvaltare. På grund av att semestertider har medfört svårigheter att få fram 
aktuella uppgifter från övriga kommuner har utredningen utgått från den utredning 
som gjordes av Malmö stads enhet för överförmyndarärenden 2020-10-21, med egna 
kompletteringar och beräkningar. Uppgifterna i Malmö stads utredning bedöms vara 
aktuella trots att utredningen hänför sig till en tid 1,5 år tillbaka. 

Allmänt om uppdraget som god man och arvodering 
Uppdragen som god man och förvaltare är ett unikt uppdrag i det att det är delvis 
ideellt och delvis arvoderas. Det är också unikt i det att huvudmannen kan komma 
att betala arvodet själv, men storleken på arvodet beslutas av 
överförmyndarnämnden. Den huvudsakliga vägledningen som lagstiftaren gett är att 
arvodet ska vara ”skäligt”. Som utgångspunkt väljer därför många 
överförmyndarverksamheter att utgå från SKR:s cirkulär 18:7.  

Att ta sig an ett uppdrag som god man eller förvaltare medför också ett stort ett stort 
ansvar, inte bara moraliskt utan även ett personligt skadeståndsansvar. Uppdragen 
varierar mycket i tidsåtgång och komplexitet, vilket innebär att det är svårt att 
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bestämma ett skäligt standardarvode. En god man som på ett adekvat sätt kan 
redogöra för komplexiteten i ett godmanskap kan högre utsträckning få ett högre 
arvode än standardarvodet eftersom en prövning av varje ärende görs. Av ovan 
presenterade statistik kan man dock utläsa att snittarvodet ligger i standardarvodets 
härad. 

Ett godmanskap eller förvaltarskap initieras inte sällan av socialtjänsten, antingen 
genom en anmälan till överförmyndarnämnden eller genom att vara behjälpliga vid 
huvudmannens egen ansökan om godmanskap. Det är också överförmyndarenhetens 
upplevelse att socialtjänsten i våra olika kommuner förstår att närvaro av en god man 
för deras klienter underlättar arbetet och innebär sannolikt minskade kostnader för 
samhället (exempelvis genom att en god man i många fall kan eliminera behovet av 
boendestödjare eller personligt ombud). 

Rekryteringssvårigheter 
Bland överförmyndarverksamheter i hela landet finns en samsyn i att det är svårt och 
blir svårare att rekrytera gode män och förvaltare, särskilt till de mer svårare 
uppdragen. Till förvaltningens kännedom finns enbart en överförmyndarverksamhet 
som åtminstone fram till nyligen inte upplevt dessa svårigheter med rekrytering utan i 
stället haft gott om personer att tilldela uppdrag; nämligen Trelleborgs kommun i 
samarbete med Svedala och Skurup. 

Arvodesnivåns betydelse för arbetet med rekrytering 
Frågan om arvodesnivåer är väckt i ljuset av de rekryteringssvårigheter som upplevs 
av överförmyndarenheten. Detta har sin grund i att den enda kommunen som till 
förvaltningens kännedom inte lider av rekryteringssvårigheter i nämnvärd 
utsträckning, Trelleborgs kommun i samarbete med Svedala och Skurup, även har ett 
högre normalarvode än såväl rikssnittet som Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd. Huruvida avsaknaden av rekryteringssvårigheter och högre 
arvoden har ett orsakssamband är en synnerligen svår, om inte omöjlig, uppgift att 
utreda, men en korrelation går att se i fallet Trelleborg/Svedala/Sjöbo. I arbetet med 
utredning av Skåneregionens arvodesnivåer framstår emellertid att Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnds arvodesnivåer vid en sammantagen bild ligger högre än 
många andra kommuner. Detta har sin grund i flera faktorer: högre milersättning än 
samtliga jämförda kommuner i Skåneregioner; förekomst av uppstartsarvode och ett 
högre sådant än jämförda kommuner; samt högre arvodesnivå avseende åtgärder som 
faller under bevaka rätt. 

Till detta hör dock att det förekommit att förordnade ställföreträdare själva uppgett 
till enheten att en höjning av arvodet skulle förenkla rekryteringen. Även om detta 
inte är ett vanligt förekommande yttrande eller att förordnade ställföreträdare 
nödvändigtvis kan förväntas ha god kännedom om hur en överförmyndarverksamhet 
arbetar med rekrytering, bör uppgiften ändå tas i beaktande. Det finns en möjlighet 
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att förordnade ställföreträdare upplever att ett högre arvode skulle kunna medföra att 
man åtar sig ytterligare uppdrag. Man skulle även kunna spekulera i att förordnade 
ställföreträdare tipsat vänner och bekanta om möjligheten att åta sig uppdrag som 
god man, men fått till svar att arvodet är för lågt.  

Förvaltningen har i detta avseende kontaktat ett antal ställföreträdare i Trelleborgs 
kommun och efterfrågat deras teorier kring varför situationen är sådan att ingen 
uppenbar brist på ställföreträdare finns samt varför de inte väljer att ta uppdrag i 
andra kommuner. Svaren från dessa rör god tillgänglighet, snabb granskning av 
redovisningar, snabba byten vid egen begäran om entledigande och möjlighet att få 
gott stöd i uppdragen. Hörda ställföreträdare talar för egen del inte om att arvodet är 
avgörande, men samtliga tror att nivån kan påverka att andra ställföreträdare söker 
sig till Trelleborg. Man kan också tänka sig att personer som bor på gränsen mellan 
våra kommuner väljer den kommun som betalar högst, givet att avstånden till 
huvudmännen är motsvarande. 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds normalarvodering i 
jämförelse med andra kommuner i Skåneregionen 
Vid jämförelse med ett antal andra överförmyndarverksamheter i Skåneregionen 
framkommer att nämndens arvoden i dagsläget är högre än eller jämförbara med 
merparten av kommunerna, med undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. En 
jämförelse mellan kommuner är emellertid svår att göra; ett beslutat normalarvode 
kan mycket väl skilja sig mellan faktiskt utbetalt arvode. Enligt den utredning som 
gjorts av Malmö stads enhet för överförmyndarärenden framgår att arvodesnivåerna 
är relativt jämna över hela landet. Detta har sannolikt sin grund i att många 
kommuner, likt Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, använder som sin 
utgångspunkt SKR:s cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

Initialt görs därför en jämförelse mellan kommunernas olika beslutade 
normalarvoden och dess olika delar. Vid angivelse av procent avses procent av 
prisbasbeloppet. 

Kommun Förvalta 
egendom 

Bevaka 
rätt 

Sörja för 
person 

Extra 
arvode Uppstartsarvode Milersättning Kostnads-

ersättning Notering 

Malmö 10% 175 kr/h 10% 
12% Ökar procent Nej Nej 2% 

Sörja för person:  
12% om eget 
boende 

Kristianstad 12% - 10% Ökar procent Ja: 2% + 2% 1% av PBB 2%  

Helsingborg 10% 150 kr/h 10%   18,50 2%  

Lund 10% 200 kr/h 10% Ökar procent Ja, 1 000 kr 18,50 2%  
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Lomma,  
Burlöv,  
Kävlinge, 
Staffanstorp 

10% - 10% Ökar procent 
Ja, 
1 000 kr nytt 
500 kr byte 

18,50 2%  

Halmstad,  
Hylte,  
Laholm,  
Båstad  

10% - 10% 
15% 15% Nej 18,50 2% 

Sörja för person:  
15% om eget 
boende 

Trelleborg, 
Svedala, 
Skurup 

15% 1 500 
kr/åtgärd 15% Ökar procent Nej 18,50 2%  

Hässleholm 10% 
15% 200 kr/h 10% 

15% - 
Ja,  
1 000 kr nytt  
500 kr byte 

18,50 2% Godmanskap 10%,  
förvaltarskap 15% 

Tomelilla- 
Ystad- 
Sjöbo 

10% 200–250 
kr/h 10% 150 kr/h Ja, ca 1 500 kr 30,50 2%  

 

Som syns i tabellen ovan ligger merparten av kommunerna lika varandra; klart 
vanligast är precis som Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd att nivåerna för 
förvalta egendom och sörja för person arvoderas med 10 % av prisbasbeloppet. Vad 
som skiljer kommunerna emellan är övriga poster, exempelvis uppstartsarvode, 
åtgärder inom bevaka rätt samt huruvida huvudmannen bor i eget boende. I 
Hässleholm arvoderas olika beroende på om det rör sig om förvaltarskap eller 
godmanskap.  

För att ge en överblick över skillnaderna kan ett fiktivt ärende användas och 
normalarvodet beräknas utifrån de olika kommunernas arvodespolicyer:  

Ett nytt godmanskap, där huvudmannen bor i eget boende 15 km från 
ställföreträdaren. Huvudmannen ingår i ett dödsbo som tar 5 timmar för 
ställföreträdaren att delta i. Ställföreträdaren besöker huvudmannen två gånger i 
månaden. 

Ett sådant uppdrag skulle generera följande bruttoarvode, baserat på 2022 års 
prisbasbelopp, i de olika kommunerna: 

Trelleborg, Svedala, Skurup 18 288 kr 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo 15 572 kr 

Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad  14 373 kr 

Kristianstad 14 007 kr 

Hässleholm 13 958 kr 

Lund 13 958 kr 

Lomma, Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp 12 958 kr 

Helsingborg 12 708 kr 

Malmö 12 467 kr 
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Man kan konstatera att Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd ligger i det 
övre spannet av arvodesnivåer, i det att i just detta fiktiva ärende hamnar 
arvoderingen på en andraplats, näst efter Trelleborg/Svedala/Skurup. Skillnaden i 
arvodering rör sig om 2 716 kr. på ett år.  

För att i just detta ärende komma upp i Trelleborg/Svedala/Skurups nivå på arvode 
skulle krävas att arvodesnivåerna för förvalta egendom och sörja för person höjs till 
13 % av prisbasbeloppet. Arvodet skulle då hamna på 18 470 kr, således 182 kr. mer 
än Trelleborg/Svedala/Skurup. 

I detta exempel är dock förekomsten av uppstartsarvode avgörande, vilket inte 
betalas ut vid löpande uppdrag. Vid en borträkning av uppstartsarvode, allt annat 
lika, hamnar Tomelilla-Ystad-Sjöbo på en tredje plats: 

Trelleborg, Svedala, Skurup 18 288 kr 

Halmstad, Hylte, Laholm, Båstad  14 373 kr 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo 14 072 kr 

Hässleholm 12 958 kr 

Lund 12 958 kr 

Helsingborg 12 708 kr 

Malmö 12 467 kr 

Kristianstad 12 075 kr 

Lomma, Burlöv, Kävlinge, Staffanstorp 11 958 kr 
 

Vidare bör också nämnas att en del av ersättningen som lägger Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd högre än andra kommuner, är den höjning av 
körersättningen som nämnden beslutat gälla från och med 1 januari 2022. Denna del 
av ersättningen avser täcka faktiska kostnader som körning innebär – vilket innebär 
att vår nämnd i högre utsträckning ersätter faktiska kostnader, medan det för 
ställföreträdare i andra kommuner innebär en kostnad att köra bil i uppdragen. 

Faktisk arvodering, utfall 2021 avseende 2020 års årsredovisningar 
Som nämnt ovan kan arvodespolicyn avseende normalarvode inte tas som intäkt för 
vilket arvode som faktiskt betalas ut. Eftersom ärendena skiljer sig åt och en 
individuell prövning görs i arvoderingsbeslutet kan utfallet bli annorlunda från 
normalarvodet. 

Vid sammanställning av samtliga arvodesbeslut som fattades under 2021 avseende 
hela redovisningsåret 2020 avseende godmanskap och förvaltarskap ges för handen 
att Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds faktiska snittarvode hamnade på 
10,01 % av prisbasbeloppet avseende förvalta egendom och 10,29 % avseende sörja 
för person. Eftersom beräkningen görs på de uppdrag som varat mellan 2020-01-01 
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och 2020-12-31 kan man räkna med att inga uppstartsarvoden är inräknade då väldigt 
få, om några alls, gode män eller förvaltare förordnas den 1 januari. 

Avseende faktiskt utfall i övriga kommuner är detta svårare att beräkna, utan direkt 
tillgång till respektive kommuns ärendehanteringssystem. Vi insamling av uppgifter 
från övriga kommuner finns en markant risk att statistiken tas fram på olika sätt och 
därför inte ger en rättvisande bild. Vidare har det visat sig vara svårt att under 
semestertider få kontakt med den eller de personer som har möjlighet att ta fram 
adekvat statistik under semestertider. 

I stället har en jämförelse gjorts utifrån den statistik som 
överförmyndarverksamheterna varje år lämnar till länsstyrelsen. Denna jämförelse är 
dock inte heller en korrekt avspegling av faktiska arvodesnivåer, men ger ändå en 
indikation om hur stor arvodeskostnaden är i respektive kommun. Beräkningen utgår 
från totalsumman av alla arvoden som betalts ut under 2021 delat på antal 
godmanskap/förvaltarskap i respektive kommun (även tillfälliga godmanskap). 
Denna beräkning kan påverkas av en rad andra faktorer; exempelvis arvodering av 
förmyndare, tillfälliga godmanskap och god man för ensamkommande barn. Detta i 
form av ett lågt arvode för förmyndare och tillfälliga godmanskap ger ett lägre 
beräknat snittarvode för övriga ställföreträdarskap och vice versa. Om det under året 
förekommit många nya ärenden och man tillämpar uppstartsarvode påverkar även 
detta, samt ifall många nya ärenden tillkommit i slutet av året eller många ärenden 
avslutats tidigt på året. Vidare kan inte förutsättas att alla kommuner gjort korrekta 
beräkningar vid inrapportering till länsstyrelsen då olika ärendehanteringssystem 
förekommer och är mer eller mindre svårarbetade för att få fram rätt statistik. 

Kommun 
Antal 
ärenden 

Arvodeskostnad 
kommun 

Arvodeskostnad 
enskild 

Arvodeskostnad 
total Snittarvode 

Lomma 45 416 117 614 276 1 030 393 22 897,62 kr 
Staffanstorp 66 538 412 874 342 1 412 754 21 405,36 kr 
Tomelilla 
Ystad 
Sjöbo 

391 3 933 181 4 079 295 8 012 476 20 492,27 kr 

Örkelljunga 73 666 294 800 080 1 466 374 20 087,32 kr 
Svedala 67 688 767 571 219 1 259 986 18 805,76 kr 
Höganäs 151 1 469 000 1 370 516 2 839 516 18 804,74 kr 
Vellinge 77 579 611 777 425 1 357 036 17 623,84 kr 
Eslöv 279 2 692 379 2 207 389 4 899 768 17 561,89 kr 
Trelleborg 374 3 631 229 2 515 793 6 147 022 16 435,89 kr 
Östra Göinge 207 2 338 965 887 468 3 226 433 15 586,63 kr 
Hässleholm 509 4 024 868 3 891 564 7 916 432 15 552,91 kr 
Kristianstad 754 5 410 330 6 113 908 11 524 238 15 284,14 kr 
Skurup 98 953 518 522 120 1 475 638 15 057,53 kr 
Lund 771 5 593 152 5 964 131 11 557 283 14 989,99 kr 
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Bromölla 132 1 317 379 598 598 1 915 977 14 514,98 kr 
Osby 148 1 393 742 741 005 2 134 747 14 423,97 kr 
Bjuv 
Åstorp 
Klippan 
Perstorp 

493 4 361 779 2 629 657 6 991 436 14 181,41 kr 

Kävlinge 150 959 625 1 020 706 1 980 331 13 202,21 kr 
Svalöv 135 1 042 008 699 334 1 741 342 12 898,83 kr 
Landskrona 473 2 901 993 3 000 000 5 901 993 12 477,79 kr 
Malmö 2398 17 172 179 11 576 836 28 749 015 11 988,75 kr 
Båstad 851 4 154 323 5 881 266 10 035 589 11 792,70 kr 
Helsingborg 1278 8 435 386 5 871 232 14 306 618 11 194,54 kr 

Höör Hörby 257 1 255 584 1 105 290 2 360 874 9 186,28 kr 

Ängelholm 372 1 462 933 1 946 205 3 409 138 9 164,35 kr 

Simrishamn* 297 1 415 663 1 219 506 2 635 169 8 872,62 kr 

Burlöv 143 932 438 210 306 1 142 744 7 991,22 kr 
 *Simrishamns uppgifter hänför sig till år 2020, då ingen statistik avseende 2021 finns tillgängliggjord i 
länsstyrelsens register, vilket medför att kostnaderna hänför sig till ett lägre prisbasbelopp. 

Av sammanställningen kan även här konstateras att Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd håller sig i toppskiktet, denna gång på tredje plats. 
Förklaringen med låga arvoden till förmyndare skulle kunna förklara varför 
Trelleborg/Svedala/Skurup inte ligger högst i denna jämförelse – samt att tillfälliga 
godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ föräldrabalken arvoderas något lägre i dessa 
kommuner – vilket även framgår av Malmö stads utredning.  

Ekonomiska konsekvenser av en arvodeshöjning 
Initialt måste konstateras att en generell höjning av arvodesnivåerna kommer att 
innebära ekonomiska konsekvenser. På grund av föräldrabalkens bestämmelser om 
arvodering till ställföreträdare är denna kostnad någonting som belastar såväl 
kommunerna som de huvudmän som själva betalar arvodet till sin gode man eller 
förvaltare. 

Ytterligare en aspekt som måste beaktas är att arvodesnivåerna följer 
prisbasbeloppet, vilket förändras från år till år – i normalfallet en höjning. En sådan 
höjning är den 14 juli 2022 meddelad av Statistiska centralbyrån avseende 
prisbasbeloppet för år 2023. Höjningen från 2022 års nivå till 2023 års nivå är 
beräknad till 4 200 kr, vilket ger ett nytt prisbasbelopp om 52 500 kr, att jämföra med 
2022 års 48 300 kr. Beräkningar av ökade kostnader måste alltså i år beakta den 
största höjningen av prisbasbeloppet någonsin. Detta innebär att nämndens ökade 
kostnader för arvode redan utan en arvodeshöjning kommer att öka – dels av 
prisbasbeloppets påverkan på arvodet, dels på grund av att gränserna för när 
huvudmannen själv ska bekosta arvodet styrs av prisbasbeloppet. En huvudman ska 
själv bekosta arvodet om hens tillgångar överstiger 2 prisbasbelopp (105 000 kr för 
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2023 och 96 600 kr för 2022 eller om hens beskattningsbara inkomst överstiger 2,65 
prisbasbelopp (139 125 kr för 2023, 127 995 kr för 2022). Avseende de situationer då 
tillgångarna avgör om huvudmannen ska betala arvodet, rör detta främst de 
huvudmän som redan i dag har tillgångar strax över gränsen till 2022 års gräns och i 
de fall inkomsten är det avgörande bör dessa huvudmän få en motsvarande höjning 
av inkomst eftersom den typen av inkomster detta ofta rör sig om baserar sig på en 
prisbasbeloppet (exempelvis garantipension, sjukpenning, föräldrapenning och 
studiemedel). Exakt hur denna förändring kommer att se ut är svårt dock att förutse. 

Med utgångspunkt i 2021 års beslutade arvoden, alltså avseende redovisningsåret 
2020, kan konstateras att totalkostnaden för arvodesdelarna förvalta egendom och sörja 
för person för hela nämnden uppgick till 2 379 593 kr. Denna totalsumma visar att 
snittarvodet för detta år motsvarade 10,01 % + 10,29 % av det årets prisbasbelopp. 
Utifrån denna summa har beräkning gjorts för att, med nya prisbasbeloppet, visa vad 
den beräknade kostnaden för nämnden kan komma att bli vid ingen höjning (10 %) 
samt för höjning med 1-5 % av prisbasbeloppet: 

Procent av PBB 

Grundarvode 
(förvalta egendom +  
sörja för person) Beräknad totalkostnad Höjning från 2021 

10% 10 500 kr 2 601 283 kr 221 690 kr 

11% 11 550 kr 2 861 412 kr 481 819 kr 

12% 12 600 kr 3 121 540 kr 741 947 kr 

13% 13 650 kr 3 381 669 kr 1 002 076 kr 

14% 14 700 kr 3 641 797 kr 1 262 204 kr 

15% 15 750 kr 3 901 925 kr 1 522 332 kr 

Slutsats 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd ligger högt i jämförelse med andra 
kommuner när det kommer till arvodesnivå. Detta har sin grund i uppstartsarvode 
och högre milersättning, då övriga ersättningar har motsvarande nivå som andra 
kommuner – undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. Trots detta upplever 
överförmyndarenheten svårigheter med att rekrytera ställföreträdare, historiskt till de 
svåraste uppdragen, men idag förekommer svårigheter att hitta personer som vill åta 
sig även de enklare uppdragen. 

En god man eller förvaltare innebär inte sällan en kostnadsbesparing och förenkling 
av arbetet för kommunerna som helhet, inte minst för socialtjänsten. Gode män och 
förvaltare är ofta lekmän som frivilligt tar sig an ett stort ansvar att sköta om en 
annan persons ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det 
förekommer att ställföreträdare uttalar att arvodet är lågt satt och att det inte är 
osannolikt att arvodets storlek kan vara avgörande för huruvida en person tar sig an 
ett uppdrag. 
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Lagstiftaren har valt att ge en stor frihet till kommunerna att själva bedöma 
skäligheten i arvodets storlek. Även om merparten av våra ställföreträdare är eldsjälar 
som inte huvudsakligen drivs av ekonomiska incitament att ta sig an ett uppdrag som 
god man eller förvaltare, kan det inte uteslutas att det finns personer som valt att inte 
åta sig uppdrag på grund av en alltför låg ersättning. En höjning av arvodet kan 
därför inte uteslutas få en positiv effekt på rekryteringsarbetet. 

 
 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 37 Dnr ÖFN 2022/32 

Höjning av arvodesnivåer för 
ställföreträdare 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar återremittera ärendet till 
enheten för vidare beredning av arvodesnivåer till sammanträdet i september. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 juni 2021 har 
förvaltningen genomfört en utredning av arvodesnivåerna i Skåneregionen med 
kostnadsförslag för olika nivåer av arvodeshöjning för ställföreträdare.  
 

Utredningen visar att Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd redan ligger högt 
i jämförelse med andra kommuner när det kommer till arvodesnivå. Detta har sin 
grund i uppstartsarvode och högre milersättning, då övriga ersättningar har 
motsvarande nivå som andra kommuner – undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. 
Trots detta upplever överförmyndarenheten svårigheter med att rekrytera 
ställföreträdare, historiskt till de svåraste uppdragen, men idag förekommer 
svårigheter att hitta personer som vill åta sig även de enklare uppdragen. 
 

En god man eller förvaltare innebär inte sällan en kostnadsbesparing och förenkling 
av arbetet för kommunerna som helhet, inte minst för socialtjänsten. Gode män och 
förvaltare är ofta lekmän som frivilligt tar sig an ett stort ansvar att sköta om en 
annan persons ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det 
förekommer att ställföreträdare uttalar att arvodet är lågt satt och att det inte är 
osannolikt att arvodets storlek kan vara avgörande för huruvida en person tar sig an 
ett uppdrag. 
 

Lagstiftaren har valt att ge en stor frihet till kommunerna att själva bedöma 
skäligheten i arvodets storlek. Även om merparten av våra ställföreträdare är eldsjälar 
som inte huvudsakligen drivs av ekonomiska incitament att ta sig an ett uppdrag som 
god man eller förvaltare, kan det inte uteslutas att det finns personer som valt att inte 
åta sig uppdrag på grund av en alltför låg ersättning. En höjning av arvodet kan 
därför inte uteslutas få en positiv effekt på rekryteringsarbetet. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 37 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen medför ökade kostnader för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd och de huvudmän som själva betalar sin ställföreträdares 
arvode. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att från och med den 1 januari 
2023 höja grundarvodet för gode män och förvaltare till 13 % av prisbasbeloppet 
avseende förvalta egendom och 13 % av prisbasbeloppet avseende sörja för person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.312. 
Rapport avseende arvodesnivåer, handlingsid: Öfn 2022.313. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Knut Sigander (M) föreslår överförmyndarnämnden återremittera ärendet till enheten 
för vidare beredning med en utredning av olika arvodesnivåer till kommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden Bo Herou finner att nämnden beslutar i enlighet med Knut Siganders 
förslag.  
_________ 

Beslutet skickas till överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,  , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla 

 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709-958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2021/3 
 
Datum 23 september 2022 

 

Anmälningsärenden 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 29 
september. 

- Ks § 67/2022 Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta 
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-09-23 

   

Anna Silver 

Nämndsekreterare 
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