
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen  den 17 januari 2019 kl. 09.00

Plats: Dubbelgöken 1 & 2 i kommunhuset

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föresdragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2019/2
4 Utnämnande av dataskyddsombud - Tomelilla-

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
2018/2

5 Sammanträdesdagar 2019 2018/1
6 Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022
2018/3

7 Bestämmelser för handläggning, arbetsordning för 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2019-2022

2018/3

8 Redovisning av anmälningsärenden 2019/1
9 Ansökan om uttagsmedgivande - sekretess 2019/8
10 Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet - 

sekretess
2019/10

Bo Herou (KD) Pamela Lindqvist
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 06 Pamela Lindqvist
E-post: kommun@tomelilla.se
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

För Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Bo Herou KD

2     Walter Borggren S

3     Knut Sigander M

4     Eva Setréus S

5     Margareta Olsson M

6     Monica Rörstam SD

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Ronny Cederholm C

2 Kenth Bergström S

3     Tommy Andersson M

4     Ketty Hagmann MP

5     Staffan Birkegård M

6     Fredrik Hellwig KD
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 8 januari 2019 Dnr ÖFN 2019/2

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Dialoger och informationsärenden

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

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

1. Presentation av förtroendevalda och tjänstemän
2. Information från förvaltningen
3. Information om sekretess
4. Information om jäv
5. Dialog – övervägande av lämplighet god man

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist 2019-01-08

Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 26 december 2018 Dnr ÖFN 2018/2

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Utnämnande av dataskyddsombud - Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar utnämna Annika 
Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 GDPR för vård och 
omsorgsnämndens verksamhetsområde från och med 2019-01-17.

Ärendebeskrivning
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018.

GDPR gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som 
behandlar personuppgifter. Då varje nämnd utgör en myndighet i 
kommunen är också varje nämnd personuppgiftsansvarig för den 
personuppgiftsbehandling som sker i nämndens verksamhet.

Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud (DPO – 
Data Protection Officer).

Tomelilla kommun delar dataskyddsombud med Simrishamn, Sjöbo och 
Ystads kommuner. Simrishamn är anställningskommun. Det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, 2018-12-26.
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Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Annika Linderoth – Simrishamns kommun
Kommunstyrelsen - anmälningsärende
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 5 december 2018 Dnr ÖFN 2018/1

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdagar 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar fastställa föreslagen 
sammanträdesplan för år 2019.

Ärendebeskrivning
Tomelillla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd föreslås ha 12 
sammanträden under 2019. De är normalt förlagda till torsdagar klockan 
9.00 i Äppelkriget.

Särskild kallelse kommer att publiceras i läsplattorna minst sex dagar före 
varje sammanträde. Ledamot som blir förhindrad att närvara vid ett 
sammanträde ska meddela detta till sekreteraren i så god tid som möjligt.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdag Klockan
17 januari 9.00
7 februari 9.00
7 mars 9.00
11 april 9.00
16 maj 9.00
13 juni 9.00
11 juli 9.00
15 augusti 9.00
12 september 9.00
10 oktober 9.00
7 november 9.00
12 december 9.00
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, 2018-12-26

Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Ledamöter och ersättare i nämnden
Överförmyndarhandläggare/enhetschef Eva Viggh
Registrator Patrik Månehall
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 26 december 2018 Dnr ÖFN 2018/3

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta 
delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
handlingsid: Öfn 2018.1.

Ärendebeskrivning
Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Föreslagna delegeringsregler grundas i bestämmelser om delegation i 
kommunallagen (KL) och i föräldrabalken (FB)

Nämndens ansvar
Enligt KL 6 kap. 6 § gäller följande: Nämnderna ska var och en inom sitt 
område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag och författning 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.

Motsvarande gäller då kommuner väljer att ha en gemensam nämnd (KL 
kap. 9.)

Enligt FB 19 kap. 14 § gäller specifikt för 
överförmyndare/överförmyndarnämnder: Överförmyndarnämnden får 
uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en 
kommunal tjänsteman med kompetens som behövs att på nämndens 
vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange 
vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.
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Föräldrabalken och andra lagar och förordningar som gäller för 
överförmyndarverksamhet handlar om dels beslut som är av avgörande 
betydelse för enskilda och som kan överklagas, dels om bestämmelser som 
är vägledande för handläggningsprocesser och verkställighet, dvs hur 
handläggningen ska göras, kvalitetskrav.

Syften med delegering av beslut
Generellt är syftet med delegation att avlasta nämnden beslut i löpande 
ärenden av rutinkaraktär och att nämnden, förutom i ärenden som inte får 
delegeras, beslutar i frågor av större betydelse och av principiell karaktär 
samt åt att leda och följa upp verksamheten utifrån nämndens uppdrag, 
mål och budget och som kommunal tillsynsverksamhet.

Undantag-ärenden som skall avgöras av överförmyndarnämnden
• Yttrande eller framställning till kommunfullmäktige
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet
• Yttrande över överklagade beslut fattade av överförmyndarnämnden
• Beslut enligt FB 11 kap. 20 §, att entlediga eller skilja god man eller 

förvaltare från uppdrag
• Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
• Beslut om att förelägga vite 
• Avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt

Enhetschef har möjlighet att uppdra åt administratör att avgöra ärenden 
av handläggningskaraktär enligt FB och övriga bestämmelser.

Enligt FB 19 kap. 14 § 3 st följer att delegationsbeslut enligt FB inte 
behöver anmälas till överförmyndarnämnden. Nämnden kan dock besluta 
att återrapportering skall ske av vissa, av nämnden angivna ärenden under 
en viss period.

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd delegerar till angivna 
tjänstemän att fatta beslut i ärenden, enligt bifogad förteckning, som åvilar 
överförmyndarnämnden som tillsynsmyndighet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, 2018-12-26
Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
handlingsid: Öfn 2018.1.

Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Överförmyndarenheten
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TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:1
 

Öfn § Dnr Öfn 2018/3

Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022

Antagen av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds ordförande 1 januari 2019.
Gäller från 1 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd.

Dokumentansvarig tjänsteman: Enhetschef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov
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Allmänna riktlinjer för delegeringsbeslut

För att den löpande verksamheten ska fungera smidigt och effektivt fattas merparten av besluten ”på delegering”, som regel av anställd 
personal. Frågor om ansvar och delegering regleras i Kommunallagen - KL (SFS 2017:725). Följande text ger en sammanfattning av syftet 
med, och riktlinjer för, den delegerade beslutanderätten. Begreppet delegering ska i detta fall noga skiljas från delegeringsbegreppet
inom hälso- och sjukvården, där det avser en på yrkeskompetens och legitimation grundad delegeringsrätt beträffande medicinska 
arbetsuppgifter. Där gäller särskilda regler och författningar.

Allmänt

Verksamhetsansvar
Enligt 6 kap 6 § KL ska styrelsen och nämnderna, var och en inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Delegering
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller, i enlighet med 7 kap 5 § KL, åt en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
har delegerat beslutanderätten för vissa ärenden till anställda. Vem som är delegat framgår av delegeringsförteckningen.

Det är alltså Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd som bestämmer vem, eller vilka, som ska fatta beslut på nämndens vägnar, och i 
vilka slags ärenden. Den som fattar beslut enligt delegering, d.v.s. på uppdrag av nämnden, gör det alltså som representant för nämnden. 
Som ”delegat” har man såväl rättighet som skyldighet att besluta i de ärenden som avses. Delegeringsrätten är knuten till den tjänst eller 
funktion som man innehar. Med stöd av 7 kap 6 § KL får förvaltningschef dock, om nämnden bestämmer det, vidaredelegera sin 
beslutanderätt. Alla beslut som fattas på delegering ska vara inom de av kommunfullmäktige antagna budgetramarna.
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Om delegaten finner att ett ärende avviker från det normala bör delegaten överlämna ärendet med beslutsförslag till Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd. Ett beslut som är fattat på delegering kan inte ändras av en överordnad chef eller av nämnden. Däremot kan 
nämnden dra in delegeringsrätten, om man är missnöjd med det sätt på vilket den utövas. Nämnden kan också besluta i ärende innan 
beslut har fattats på delegering.

Besvär över beslut fattade av delegat
Nämnd eller överordnad chef är ingen besvärsinstans. Om ett beslut som är fattat på delegering överklagas (under förutsättning att det 
finns besvärsrätt), är det delegaten som ska ta ställning till om beslutet ska omprövas eller inte. (Överläggning med närmaste överordnade 
är dock lämpligt innan beslut fattas.) Vid besvär över ett beslut ska besvärsskrivelsen som regel lämnas till den myndighet (i detta fall 
representerar delegaten myndigheten) som fattat beslutet. Myndigheten avgör då om omprövning ska ske. Om omprövningen innebär att 
den klagandes önskemål bifalles helt skickas ärendet inte vidare till besvärsinstansen (oftast förvaltningsrätten). Om ärendet endast delvis 
omprövas till den klagandes fördel, eller inte omprövas alls, ska besvärsskrivelsen skickas till besvärsinstansen tillsammans med ett yttrande 
från delegaten om skälen till detta. Yttrandet utformas av delegaten själv, efter samråd med sin närmaste överordnade.

Vad får inte delegeras?
I kommunallagen finns också regler om delegeringsförbud (6 kap 38 §). I följande slags ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
- Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige.
- Yttranden med anledning av att beslut av nämnden i sin helhet, eller fullmäktige, har överklagats.
- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
- Vissa ärenden som anges i vissa föreskrifter (t ex lag och författning)
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Anmälan av delegeringsbeslut

Beslut fattade med stöd av delegering ska anmälas per kalendermånad till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd.

Enligt FB 19 kap. 14 § 3 st följer att delegationsbeslut enligt FB inte behöver anmälas till överförmyndarnämnden. Nämnden kan dock 
besluta att återrapportering skall ske av vissa, av nämnden angivna ärenden under en viss period.

Det åligger den som fattat beslutet att se till att en sammanställning av besluten eller kopia av beslutshandlingen kommer till nämndens 
kännedom. I många fall kan handlingen eller förteckningen sättas in i en pärm, som genom sekreterarens försorg ska finnas tillgänglig för 
ledamöterna i nämnden. I andra fall ska listan eller handlingen utsändas med sammanträdeshandlingarna.

Andra beslut

Beslut av verkställighetskaraktär
Gränsen mellan beslut efter delegering från nämnden och beslut, som närmast är en form av verkställighet, har betydelse för frågan om 
beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller om besluten måste anmälas till nämnden. Den gränsen kan inte dras med exakthet.

I regeringens proposition om Kommunallagen skrivs att med beslut avses varje ställningstagande där man väljer mellan olika alternativ och 
där vissa överväganden och bedömningar måste göras. Det framgår emellertid också att när det finns tydliga mål och riktlinjer kan 
ställningstaganden hänföras till verkställighet, även om de innefattar överväganden och bedömningar.

Praktiskt sett kan en mycket stor del av den kommunala verksamheten anses höra till området ren verkställighet, som inte är 
myndighetsutövning utan är löpande drift av verksamheten. I dessa frågor följer beslutanderätten oftast den anställning man innehar. Här 
behövs ingen uttrycklig delegering för att beslut ska kunna fattas. Dessa frågor är ofta reglerade i lagstiftning, avtal, attestregler eller 
liknande. Hit hör t.ex. en mängd löpande beslut om inköp och beställningar i drifts- och investeringsbudget samt de flesta löpande 
personalärenden.
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Ärenden i övrigt
Utöver delegeringsbeslut förekommer uppgifter, handlingar, domar, cirkulär, protokoll, korrespondens med mera där det är principiellt 
viktigt att styrelsens ledamöter tar del av informationen, eller informeras om att handlingen förekommer. Handlingen ska då anmälas under 
sammanträdespunkten ”Anmälningsärenden”.

Adressat för delegeringsbeslut

Verksamhetschefens beslutanderätt begränsas till respektive verksamhetsområde.

Begreppet arbetsledning innefattar normalt nivåerna kommunchef, verksamhetschef, avdelningschef och enhetschef och beslutanderätten 
begränsas till respektive ansvarsområde.

Handläggares beslutanderätt begränsas till det normala ansvarsområdet enligt arbetsordning, befattningsbeskrivning eller på annat 
jämförbart sätt. Vid förfall för delegat (t.ex. vid semester, sjukdom eller jäv) gäller att beslutanderätten övertas av tillförordnad ersättare 
eller närmast överordnad. Vid förfall för ordförande övertas beslutanderätten av förste vice ordförande eller andre vice ordförande.

Vidaredelegering är tillåten för förvaltningschef (7 kap. 6 § KL). I Tomelilla kommuns organisation anses kommunchef, ekonomichef, och 
verksamhetschefer jämställda med förvaltningschef i Kommunallagens mening.

Förutom delegerade ärenden som är angivna i delegeringsordningen, får delegat även besluta i frågor som till art, vikt och omfattning är 
jämförbara med de ärenden som anges för delegaten, i den mån dessa inte delegerats till eller i övrigt åvilar annan.

Övrigt

Delegerad beslutanderätt ska normalt utnyttjas endast inom ramen för beviljade och tillgängliga anslag.
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Förkortningar: 
Lagrum: FB= Föräldrabalken, kapitel, paragraf, stycke
Delegat: H = Handläggare, EC= Enhetschef, Ordf= ordförande, Vice ordf.= Vice ordförande

Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
1 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta 

egendom som myndling förvärvat genom eget arbete
FB 9:3 Nämnd

2 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom 
som myndling fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv ska få disponera över 
egendomen

FB 9:4 Nämnd

3 Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom 
som myndling fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv ska få disponera över 
egendomen

FB 11:1-3 H

4 Förordnande av god man vid byte FB 11:4 st 2 H
5 Förordnande av förvaltare vid byte FB 11:7 st 4 H
6 Interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare FB 11:18 st 2+4 H
7 Beslut att godmanskap enligt 11:1-3 §§ ska upphöra 

(entledigande)
FB 11:19 H

8 Entledigande av god man på egen begäran FB 11:19, 19 a H
9 Beslut om entledigande vid missbruk eller försummelse FB 11:20 Nämnd
10 Beslut om ev. jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3 

§§ (även interimistiskt beslut)
FB 11:24 st 4 H
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
11 Beslut om samtycke i efterhand till ingånget avtal FB 12:10 H
12 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 

förmyndare, gode män eller förvaltare
FB 12:12 st 1 Nämnd

13 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 
förmyndare, gode män eller förvaltare

FB 12:12 st 2 Nämnd

14 Beslut om ställande av säkerhet FB 12:13 Nämnd
15 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade 

förmyndare, gode män och förvaltare
FB 12:16 st 1 och 2 H

16 Beslut om i vad mån arvode och ersättning för utgift skall 
utgå av den enskildas medel, av dödsboets medel eller av 
kommunala medel

FB 12:16 st 2-5 H

17 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala 
förmyndare

FB 12:17 st 2 H

18 Beslut om samtycke till placering av omyndigas tillgångar i 
aktier eller på annat sätt

FB 13:6 Nämnd

19 Beslut om samtycke till uttag från spärrat konto FB 13:8 H
20 Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra FB 13:9 st 1 H
21 Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen FB 13:9 st 3 H
22 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den 

omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till 
sådan egendom

FB 13:10 Nämnd

23 Beslut om samtycke till understöd FB 13:11 st 2 Nämnd

17



8

Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
24 Beslut om tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp 

lån eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom 
som, säkerhet för den omyndiges eller någon annans 
förbindelse

FB 13:12 st 1 Nämnd

25 Beslut om tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. 
Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning 
driva rörelse

FB 13:13 st 2 Nämnd

26 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning 
eller sluträkning
Beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad form

FB 13:16 H

27 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat 
sätt redogöra för sin förvaltning

FB 13:18 H

28 Bestämmande om att 3-7 §§ i 13 kap. skall tillämpas även i 
annat fall än som följer av 2 § i samma kap.
Begränsning av möjligheten att ta ut pengar på bank. 
Bestämmande av att värdehandlingar skall förvaras och 
förvaltas att ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande 
utländskt institut
Begränsning av föräldrars möjlighet att förfoga över vissa 
tillgångar genom meddelande till värdepapperscentral. 
Beslut att den som skall betala pengar till en omyndig skall 
sätta in dessa hos bank

FB 13:19 st p. 1-5 H
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
29 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier 

eller på annat sätt
FB 14:6 st 1 EC

30 Samtycke till att ta ut pengar från konto hos bank eller 
kreditmarknadsföretag

FB 14:8 H

31 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap.4-8 
§§

FB 14:10 EC

32 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den 
enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till 
sådan egendom

FB 14:11 H

33 Samtycke till understöd FB 14:12 Nämnd
34 Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan 

skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att sätta den 
enskildes egendom som säkerhet för den enskildes eller 
någon annans förbindelse

FB 14:13 st 1 Nämnd

35 Samtycke till att den enskilde driver rörelse.
Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren driver 
rörelse för den enskildes räkning

FB 14:14 st 1 Nämnd

36 Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller 
förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del av 
den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av 
ställföreträdarens förvaltning

FB 14:16 H
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
37 Beslut om befrielse för ställföreträdaren från skyldighet att 

lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form

FB 14:19 H

38 Beslut att begränsa möjligheten att ta ut pengar från bank. 
Beslut att bestämma att värdehandlingar kall förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande 
utländskt institut 
Beslut att meddela den som ska betala pengar till den 
enskilde att pengarna ska sättas in på bank

FB 14:21 st 1 H

39 Beslut att befria dödsbo från skyldighet att lämna 
årsräkning

FB 14:24 st 2 H

40 Samtycke till rättshandling i dödsboförvaltning enligt FB 13 
resp. 14 kap

FB 15:4 H

41 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller 
skifte

FB 15:5 st 1 H

42 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo FB 15:5 st 2 Nämnd
43 Samtycke till arvsavstående enligt 3 kap. 9 § Ärvdabalken FB 15:6 Nämnd
44 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat bo FB 15:7 st 1 Nämnd FB 19:14
45 Beslut att vid vite förelägga fullgörande av ställföreträdares 

skyldigheter
FB 16:3 Nämnd FB 19:14

46 Överklagande av rättens beslut, med undantag för de 
ärenden där beslut fattats av nämnden i dess helhet

FB 20:3 Nämnd, EC Besluten överklagas av 
delegat i de fall inte 
nämnden sammanträder 
under 
överklagandetiden
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Nr Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) Lagrum Delegat Kommentar
1 Beslut om förordnande av god man § 2 H
2 Beslut om upphörande av godmanskapet § 5 H
3 Beslut om entledigande av god man på egen begäran § 6 st 1,3 H
4 Beslut om entledigande på grund av missbruk eller 

försummelse m.m. olämplighet
§ 6 st 2, 3 Nämnd

5 Beslut enligt FB 11:14, 12, 14, 16, 19-20 kap § 12 Delegation enligt 
delegeringsreglerna 
gällande FB

Nr Lag (2017:310) om framtidsfullmakter Lagrum Delegat Kommentar
1 Beslut om förordnande av god man att företräda en 

fullmaktsgivare i särskilda fall
§ 17 H

2 Beslut om att en framtidsfullmakt helt eller delvis inte 
längre får brukas av fullmaktshavare på grund av missbruk 
eller försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att 
ta till vara fullmaktsgivarens intressen

§ 26 Nämnd
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Nr Förvaltningslagen (2017:900) Lagrum Delegat Kommentar
1 Beslut att avslå begäran om avgörande av ärende  § 12 EC
2 Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde § 14 H
3 Beslut i jävsfråga § 18 EC
4 Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om 

avvisning av för sent inkommet överklagande
§ 45 H

Nr Kommunallagen (2017:725) Lagrum Delegat Kommentar
1 Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas
KL 6:39 Ordf, vice ordf

Nr Tryckfrihetsförordningen Lagrum Delegat Kommentar
1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling som 

hör till överförmyndarens verksamhetsområde
TF 2:14 H
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Nr GDPR (General data protection regulation) Lagrum Delegat Kommentar
1 Utse dataskyddsombud Art 37 Nämnd
2 Beslut om utlämnande av registerutdrag Art 12, 15 EC Kan överklagas till 

allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt art. 79 GDPR

3 Beslut på begäran om rättelse av personuppgift som 
behandlats felaktigt och underrättelse till tredje man

Art 16, 18, 19 EC Kan överklagas till 
allmän 
förvaltningsdomstol 
enligt art. 79 GDPR

4 Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal Art 28.3 Delegaten med 
rätt att teckna 
huvudavtalet

5 Ansökan om upplysningar Art 15, 21 och 22.2 EC Kan överklagas enligt 
art 79 GDPR

Nr Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Lagrum Delegat Kommentar
1 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling OSL 6:2-3 H
2 Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 

allmän handling
OSL 10:13 EC

3 Beslut om att inte lämna ut allmän handling till enskild p g 
a sekretess

OSL 32:4 EC
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Nr Lag om viten (1985:206) Lagrum Delegat Kommentar
1 Ansökan om utdömande av viten § 6 Nämnd

Nr Fastighetsbildningslag (1970:988) Lagrum Delegat Kommentar
1 Förordnande om god man för upplöst bolag eller annan 

upplöst sammanslutning som äger del i fastighet som 
berörs av fastighetsbildningen

4:12 EC
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 8 januari 2019 Dnr ÖFN 2018/3

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Bestämmelser för handläggning av ärenden, 
arbetsordning

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta bestämmelser 
för handläggning av ärenden, arbetsordning, handlingsid: Öfn 2018.2

Ärendebeskrivning
Utöver den typ av beslut som hanteras i delegeringsreglerna har 
Överförmyndarenheten ett stort antal beslut av verkställighetskaraktär 
samt andra handläggningsåtgärder att vidta. För att arbetet ska fungera på 
ett effektivt och rättssäkert sätt behöver det finnas en struktur, 
arbetsordning, att arbeta efter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, 2019-01-08
Bestämmelser för handläggning av ärenden, arbetsordning, handlingsid: 
Öfn 2018.2.

Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
Överförmyndarenheten

25



¨¨

TOMELILLA KOMMUN
KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

Nr C 19:2
 

Öfn§ Dnr Öfn 2018/3 

Bestämmelser för handläggning av ärenden, arbetsordning mandatperioden 2019-2022

Antagen av Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds ordförande 1 januari 2019.
Gäller från 1 januari 2019.

Dokumentansvarig politisk instans: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Dokumentansvarig tjänsteman: Enhetschef

Uppföljning: En gång per mandatperiod eller oftare vid behov.
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Förkortningar: 
Lagrum: FB= Föräldrabalken, kapitel, paragraf, stycke
Delegat: H = Handläggare, EC= Enhetschef

Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
1 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare FB 10:14 H
2 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare 

och medförmyndare
FB 10:18 H

3 Ansökan om förordnande av god man 11:4 eller förvaltare FB 11:13 st 1, 3 H
4 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år
FB 11:16 st 1 H

5 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt 
11:14 eller förvaltarskap

FB 11:16 st 2 H

6 Lämna förslag till rätten om god man eller förvaltare. 
Inhämta yttranden

FB 11:17 a H

7 Ansökan om upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap

FB 11:21 H

8 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av 
godmanskap eller förvaltarskap

FB 11:23 st 2 H

9 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller 
entledigande av god man eller förvaltare

FB 11:24 H

10 Infordra upplysningar av ställföreträdare FB 12:9 H
11 Beslut om ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning 

eller sluträkning (anstånd)
FB 13:17 H

12 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas 
förvaltning

FB 13:21 H
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
13 Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, 

årsräkning eller sluträkning
FB 14:20 H

14 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad 
förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning

FB 14:23 H

15 Bestämmande om särskild tid för avgivande av redogörelse 
för hinder mot skifte av dödsbo

FB 15:3 H

16 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift 
(anstånd)

FB 15:8 st 2 H

17 Utseende av någon om har rätt att gå igenom förmyndares, 
gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar 
samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar.
Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren skall 
hålla handlingar tillgängliga

FB 16:3 st 2 AC

18 Att på handlingar, årsräkningar, sluträkningar och 
redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra 
anteckningar om verkställd granskning

FB 16:4 H

19 Bestämmande av tid för yttrande över 
granskningsanmärkning

FB 16:5 st 1 H

20 Anteckning om granskningsanmärkning. 
Prövning om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 
kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör 
entledigas eller någon annan åtgärd vidtas

FB 16:5 st 2 H Kan ej överklagas
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Nr Föräldrabalken (1949:381) Lagrum Delegat Kommentar
21 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller 

hon har fyllt 16 år, eller om den som har god man eller 
förvaltare samt den enskildes make eller sambo och 
närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av 
större vikt

FB 16:9 H

22 Återkallande av samtycke till beslut om större 
förvaltningsåtgärd

FB 16:9 st 2 EC

23 Begäran om uppgifter hos andra myndigheter FB 16:10 H
24 Begäran om uppgifter hos bank, kreditmarknadsföretag m. 

fl.
FB 16:10 a H

25 Anlitande av ombud i mål eller ärende där 
överförmyndarnämnden för talan

FB 20:7 EC

Nr Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) Lagrum Delegat Kommentar
5 Begäran om yttrande från god man § 9 H
6 Underrättelse till socialnämnden om behov av en särskilt 

förordnad vårdnadshavare
§ 10 H

Nr Lag (2017:310) om framtidsfullmakter Lagrum Delegat Kommentar
1 Begäran om yttrande om framtidsfullmakts ikraftträdande § 13 H
3 Begäran om redovisning av en fullmaktshavare om 

fullmaktsförhållandet och vidtagna åtgärder
§ 25 H
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Nr Förmynderskapsförordning (1995:379) Lagrum Delegat Kommentar
1 Årlig granskning av samtliga förvaltarskap och prövning 

om det finns skäl att ansöka om upphörande av 
förvaltarskapet

§ 5 H

2 Överflyttning av ärende § 6 H
3 Yttrande till rätten § 7 H
4 Underrättelse till länsstyrelsen om mottagningstid § 8 H
5 Utlämnande av utdrag ur register enligt denna förordning § 11 H
6 Fullgörande av skyldighet att lämna statistik till 

länsstyrelsen
§ 26 EC

Nr Förvaltningslagen (2017:900) Lagrum Delegat Kommentar
1 Avgivande av yttrande med anledning av överklagat 

tjänstemannabeslut
§ 46 H

Nr Lag om viten (1985:206) Lagrum Delegat Kommentar
Se Föräldrabalken 16:13

Nr Fastighetsbildningslag (1970:988) Lagrum Delegat Kommentar
1 Förordnande om god man för upplöst bolag eller annan 

upplöst sammanslutning som äger del i fastighet som 
berörs av fastighetsbildningen

4:12 EC
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Nr Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande 
förvaltarskap

Lagrum Delegat Kommentar

1 Ansökan om överflyttning av förvaltarskap till annat 
nordiskt land

§ 1 EC

2 Ansökan om att begränsat förvaltarskap ska upphöra § 1 EC

Nr Lag (1904) om vissa internationella rättsförhållanden 
rörande äktenskap och förmynderskap

Lagrum Delegat Kommentar

1 Ansökan om att förmynderskap inte ska anses anordnat 
enligt svensk lag

§ 4:1 EC

2 Ansökan om att förordna konsulär tjänsteman som 
överförmyndare

§ 5:1 EC

Nr Övrigt Lagrum Delegat Kommentar
1 Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis H
2 Begäran om uppgifter ur belastningsregistret enligt FB 

11:15 i Förordning (1999:1134) om belastningsregister
H
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 9 januari 2019 Dnr ÖFN 2019/1

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Redovisning av anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning

1. Ordförandebeslut den 1 januari 2019 gällande delegeringsregler för 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 2019.13.

2. Ordförandebeslut den 1 januari 2019 gällande arbetsordning för 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 2019.12.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist 2019-01-09.

Kansliavdelningen

Pamela Lindqvist
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till:
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