
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 27 februari 2020 kl. 09.00

Plats: Gladanleden 2

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering

2 Ändringar i föredragningslistan

3 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/2 2 - 4

4 Årsredovisning 2019 2020/10 5 - 8

5 Beslut att skilja god man från uppdrag 2020/9

6 Beslut att skilja god man från uppdrag 2020/11

7 Ansökan om uttag från spärrat konto 2020/12

Bo Herou (KD) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-184 10 Anna Silver
E-post: kommun@tomelilla.se
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 7 februari 2020                          Dnr ÖFN 2020/2

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. Aktuellt på enheten.
2. Information från årsräkningsträffarna

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 13 februari 2020.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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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:

Kerstin Andersson
AnsvarigTitel
Direkt 0417-18 146
Mobil AnsvarigMobil
kerstin.andersson@tomelilla.se

Tomelilla den 19 februari 2020  

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Information från årsräkningsträffarna

Överförmyndarenheten skickade ut ett brev till alla gode män och 
förvaltare som ska redovisa. I brevet bjöd vi in till en genomgång av 
årsredovisningen den 29 januari 2020. Det kom så många anmälningar att 
fick arrangera ytterligare en informationskväll. 

Sammanlagt kom 47 ställföreträdare och det var en blandning av erfarna 
och nya ställföreträdare. Informationsträffarna blev uppskattade. Här 
kommer lite om vad som kom fram på träffarna.

Vid båda tillfällen var lokala godmansföreningen representerade. 
Föreningen bjöd in till en kväll med erfarenhetsutbyte den 19 februari 
klockan 17:30 i våra lokaler på Gladanleden 2. Handläggare kommer att 
vara på plats för att föreningen ska få tillgång till lokalen Gröngölingen. 
Handläggaren kommer dock inte att delta i mötet.

Vi fick in många klagomål på blanketterna och deras funktion. 
Ställföreträdarna uttryckte att man jobbar för sin huvudman ett helt år och 
så är inte redovisningsmaterialet helt ok. Detta upplevdes frustrerande. 
Kommunen arbetar på att få till stånd bättre blanketter som är 
ifyllnadsbara på internet och som nerladdade kopior.

Många av ställföreträdarna bidrog med erfarenheter man gjort i sitt 
uppdrag, gentemot myndigheter och banker.

Ställföreträdarna tycker att gränsen för när huvudmannen ska betala 
arvode till ställföreträdare är för låga. Några berättade att de inte kunnat ta 
ut sitt arvode och att det bar emot att skuldsätta sin huvudman, speciellt 
med tanke på att man som ställföreträdare inte får göra det utan 
överförmyndarnämndens godkännande.
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Ställföreträdarna efterfrågade också en högre grad av digitalisering, till 
exempel att kunna ansöka och redovisa på internet.

Överförmyndarenheten skickade ut ett brev som handlade om vilka fel vi 
hittat under granskningen gällande 2018 och varför det tog tid att granska 
årsredovisningarna. Vi fick positivt gensvar på vårt brev.

Ett stort antal ställföreträdare har också bokat in personliga möten 
angående årsredovisningen hos handläggare. 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ekonomichef Elisabeth 
Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 19 februari 2020 Dnr ÖFN 2020/10

Överförmyndarnämnden

Årsredovisning 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Ärendebeskrivning
I årsredovisningen redovisas överförmyndarens gemensamma 
kanslifunktion. Utfallet för 2019 var lägre än den budgeterade nivån vilket 
inneburit att bidragen från medlemskommunerna Ystad och Sjöbo har 
reducerats med 250 tkr. Med anledning av flytten till nya lokaler har 
merkostnaden för detta 146 tkr finansierats av Tomelilla kommun.
Arvodesbetalningar återfinns i respektive kommuns årsredovisningar.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.”

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström 2020-02-19
Årsredovisning 2019 Överförmyndarnämnden

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Enhetschef Eva Viggh
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Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bo Herou (KD)

Verksamhetsområde

 Tillsyn över legala och tillförordnande förmyndare, gode män och förvaltare i 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo.

 Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare
 Myndighetsutövning
 Intern och extern information om verksamheten

Lagar och riktlinjer som styr verksamheten

  Föräldrabalken 
  Förmyndarskapsförordning 
  Lag om god man för ensamkommande barn 
  Lag om framtidsfullmakter 
  Tryckfrihetsförordningen 
  Förvaltningslagen 
  Kommunallagen 
  GDPR 
  Offentlighets- och sekretesslagen 
  Lagen om viten 
  Fastighetsbildningslagen 

Viktiga händelser 2019

 En ny gemensam överförmyndarnämnd bildades. 
 Kansliet flyttade till Gladanleden 

Verksamhetsuppföljning
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsverksamhet som står under Länsstyrelsens tillsyn. 
Sedan 1 januari 2019 har Tomelilla, Ystad och Sjöbo en gemensam överförmyndarnämnd. Ärendena 
handläggs av ett gemensamt kansli som har sitt säte i Tomelilla.

Nämndens uppgifter omfattar att utreda, fatta beslut och utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare i de tre kommunerna. Uppgifterna omfattar även att bereda tingsrättens förordnanden, sörja 
för rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare samt att informera internt och externt om 
överförmyndarverksamheten.
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TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019

Enheten omfattar i dagsläget 6 heltidstjänster på kansliet.

Den 1 februari 2019 flyttade kansliet in i nya lokaler på Gladanleden 2 i Tomelilla. Dessa lokaler har fått 
anpassas för att kunna användas genom att ljudisoleras mot angränsande verksamhet för att kunna 
garantera sekretessen. 

Antalet ärenden ökar, men det är framför allt omsättningen som är hög. Under året har 254 nya akter 
öppnats. Den höga omsättningen av ärenden gör att arbetsbelastningen är hög på enheten.

Ekonomi 

 Budget 2019 Utfall 2019
Kostnader (kr)   
Lön 3 427 888 3 277 375
Körersättning 6 000 4 102
Lokalhyra 160 000 238 213

IT-kostnad 180 000 95 800

Kompetensutveckling, resor 230 000 200 769

Företagshälsovård 15 000 0

Föreningsavgift 3 000 2 500

Telefoni 30 000 23 325
Litteratur, kopiering, material, 
representation,  avgift ÖFS 170 000 196 192

Summa 4 221 888 4 038 276

Intäkter (kr)   

Andel Ystad 1 984 287 1 829 485

Andel Sjöbo 1 224 347 1 128 831

Andel Tomelilla 1 013 254 1 079 960

   

Summa 4 221 888 4 038 276

De ökade kostnaderna som flytten av överförmyndarkansliet medförde har belastat Tomelilla kommun i 
sin helhet vilket innebar att återbetalning av medlemsavgifterna enbart har skett till Ystad och Sjöbo 
kommuner. Implementering av det nya verksamhetssystemet har inte skett i den planerade 
utsträckningen under året samt personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat. 

Framtid
De nya lagstiftningarna med anhörigbehörighet enlig Föräldrabalken och lagen om framtidsfullmakter 
har ännu inte gett någon synlig effekt på antalet tillkommande ärenden. Det är svårt att veta hur de 
kommer att påverka verksamheten framöver eftersom de flesta anhörigfullmakter som upprättas inte 
kommer att träda i kraft på många år ännu. Det kan dock inte uteslutas att överförmyndarnämnden 
skulle kunna få tillkommande uppgifter i och med den handläggning som åligger överförmyndaren i 
lagstiftningen om framtidsfullmakter.

Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidskrävande och som en följd ökar arvodes-
kostnaderna. Det blir också svårare att rekrytera gode män och förvaltare till de mer komplicerade 
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TOMELILLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2019

ärendena, som är svåra att utöva av en lekman. Verksamheten behöver digitaliseras så att e-tjänster kan 
erbjudas både till sökande och till ställföreträdare. 
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