
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 09.00

Plats: Sammanträdet sker på distans via Teams.
Ordförande och sekreterare finns på plats i kommunhuset.

Information om möte och handlingar skickas endast till den offentliga mailadressen, 
vidarekoppling till privat mail kan göras via ansvarig IT-avdelning.

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 3 - 4
4 Vitesföreläggande 2020/20 5 - 6
5 Vitesföreläggande 2020/21
6 Vitesföreläggande 2020/22 7 - 8
7 Vitesföreläggande 2020/23 9 - 10
8 Vitesföreläggande 2020/24
9 Vitesföreläggande 2020/25 11 - 12
10 Vitesföreläggande 2020/26 13 - 14
11 Vitesföreläggande 2020/27 15 - 19
12 Vitesföreläggande 2020/28
13 Vitesföreläggande 2020/29 20 - 21
14 Vitesföreläggande 2020/31
15 Vitesföreläggande 2020/29 22 - 23
16 Vitesföreläggande 2020/30 24 - 25
17 Yttrande till tingsrätten 2020/18
18 Ekonomisk uppföljning inom Tomelilla-Ystad-

Sjöbo överförmyndarnämnd - tertial 1 2020
2019/4 26 - 28

19 Uppdrag åt förvaltningen gällande utredning om vite 
vid försenade årsräkningar

2020/32

20 Yttrande till Ystads tingsrätt gällande beslut att skilja 
god man från uppdrag

2020/9

21 Yttrande till Ystads tingsrätt gällande beslut att skilja 
god man från uppdrag

2020/11
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Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Bo Herou (KD) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 06 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 14 maj 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. Tomelilla kommuns ekonomichef Elisabeth Wahlström informerar 
om delårsrapport 1:a tertialet 2020.

2. Ordförande Bo Herou informerar om fem tagna ordförandebeslut.

3. Enhetschef Eva Viggh om aktuella frågor:
- E-tjänster
- Årsredovisningar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, 14 maj 2020.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Rapport från enheten maj 2020

Statistik per 25/5 2020

Antal ärenden totalt 958 st
Antal ärenden under utredning   42 st
Antal inkomna årsräkningar 630 st 
Antal granskade årsräkningar 386 st
Procent granskade  61 %

På grund av pandemin med Covid -19 har enheten förberett sig på att personal på enheten kan 
komma att drabbas av sjukdomen. Vi har delat in oss i två arbetslag som turas om att arbeta hemma 
och bemanna kontoret. Vi jobbar en dag hemma följt av en dag på kontoret. Vi håller kontakt 
dagligen genom ett Teamsmöte varje morgon för avstämning och planering av verksamheten. Alla 
handläggare kan nå samtliga sina program på sin dator hemifrån och vi har mex-telefoni 
(mobiltelefoner) och hittills har allt fungerat över förväntan. Granskningen av redovisningar går 
framåt i en bra takt och handläggningen är i fas utan större förseningar. Nuvarande system fortgår 
tills semestrarna börjar och personalstyrkan minskar till hälften. Under den perioden kommer alla 
handläggare som är i jobb att arbeta inne på enheten.

Utvecklingen av e-tjänster har tagit fart och Tomelilla kommun har en ny plattform. Där är det 
meningen att man ska kunna sända in sitt ärende med hjälp av mobilt bank-id och sedan följa 
ärendet på ”Mina sidor”. Överförmyndarenheten har två e-tjänster klara och det är intresseanmälan 
för ny god man och förvaltare och beställning av förvaltarfrihetsbevis. Vi har tagit fram en lista på de 
ärenden vi önskar få som e-tjänster och håller på att föra över dessa i en processkarta som kan 
lämnas till de personer som jobbar med att utveckla nya e-tjänster. Alla nämnder i kommunen kan 
komma med förslag på vilka e-tjänster de önskar ska utvecklas och det kommer att sållas bland 
dessa. 

På grund av pandemin har inte grundutbildning för nya ställföreträdare kunnat genomföras som 
planerat och inte heller någon större kompetensutvecklingsdag för redan aktiva ställföreträdare. Vi 
avvaktar vad som händer gällande rekommendationer från myndigheterna men kommer att försöka 
genomföra utbildningarna digitalt om läget inte förändras under hösten. 

Även personalens utbildningar har ställts in från arrangörernas sida. Någon utbildning har 
handläggare deltagit i digitalt och fler utbildningar börjar nu anordnas så vi kan anmäla oss till och 
delta i på distans.

Semestrarna är planerade och klara och under vecka 25-32 kommer enheten att bemannas med 
halva styrkan. Vi kommer att göra en prioriteringsordning för arbetet och handläggningen beräknas 
ta längre tid. Vi planerar att sända ut information till gode män och förvaltare och att ha information 
på vår hemsida. 

Eva Viggh

Enhetschef
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1 (2) Viktig information även på nästa sida

Överförmyndarenheten
273 80 Tomelilla

Besöksadress: Gladanleden 2

Växel 0417-180 00
Fax 0417-182 43
www.tomelilla.se

Gott Nytt År!

önskar

Eva Viggh

Ann-Charlotte Bengtsson

Kerstin Andersson

Jenny Thörn

Ann-Marie Nilsson

Charlotte Månsson

Årsbrev till dig som ställföreträdare, 
med aktuell information 

Nu har det återigen gått ett helt år och vi har ett nytt decennium framför 
oss. Ni gör en oerhörd insats och vi tackar er för det.   

Före den 1 mars 2020 ska ni lämna in en redovisning av huvudmannens 
ekonomiska ställning och vad uppdraget inneburit under 2019.  Tänk på 
att påbörja er sammanställning i tid då anstånd endast kan beviljas i 
särskilda fall tex allvarlig sjukdom. 

Genomgång av årsräkningar kommer att anordnas 29 januari 2020. Ni 
kommer här att få tips och råd som underlättar för er att göra en korrekt 
årsräkning. Vi kommer inom kort att skicka ett nytt brev med information 
om redovisning och anmälan till träffen. 

De ställföreträdare som har ärende för djupgranskning får information om 
detta i separat utskick. 

Ni som inte har förvalta egendom i ert uppdrag ska redovisa era insatser 
genom att inkomma med en redogörelse. 

Förvaltarskapet omprövas årligen och som förvaltare är din bedömning av 
stor betydelse för överförmyndarens beslut. Förvaltaren ska lämna in en 
aktuell och utförlig motivering till varför förvaltarskapet ska kvarstå 
eller upphöra. I er motivering, ska det framgå vilka risker som föreligger 
och vilka skadliga rättshandlingar huvudmannen företar. 

Under året har det uppstått frågor kring vem som ska betala arvode. Vi 
baserar arvodet på SKR:s riktlinjer om procentsats utifrån 
prisbasbeloppet.  Prisbasbeloppet uppgår till 46 500:- för 2019. 
Om den enskilde har inkomster som överstiger 2,65 x prisbasbeloppet 
eller tillgångar överstigande 2 x prisbasbeloppet ska arvodet betalas av 
huvudmannen. Vid utmätning eller skuldsanering har ni som gode män en 
skyldighet att meddela kronofogdemyndigheten för förhöjt 
förbehållsbelopp med hänsyn till arvode. Att huvudmannen betalar arvode 
är även grund för jämkning av hemtjänstavgift. 

Vänligen tänk på att det är av vikt att vi har aktuella uppgifter för er och 
huvudmännen. Meddela därför ändrade förhållanden löpande under året 
till oss. 
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Planering för årets utbildningar har påbörjats. Era önskemål på 
utbildningsinsatser emottages tacksamt för att vi ska kunna utforma 
utbildningar utifrån era önskemål och behov. Inkom med era förslag så 
snart ni kan på overformyndarnamnden@tomelilla.se. Vi återkommer 
med inbjudan. 

Återigen stort tack till Er alla!

Hälsningar
Handläggarna vid överförmyndarenheten
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Överförmyndarenheten
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Planering för årets utbildningar har påbörjats. Era önskemål på 
utbildningsinsatser emottages tacksamt för att vi ska kunna utforma 
utbildningar utifrån era önskemål och behov. Inkom med era förslag så 
snart ni kan på overformyndarnamnden@tomelilla.se. Vi återkommer 
med inbjudan. 

Återigen stort tack till Er alla!
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Handläggarna vid överförmyndarenheten
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Gott Nytt År! 
 

önskar 

 

Eva Viggh 

 

Ann-Charlotte Bengtsson 

 

Kerstin Andersson 

 

Jenny Thörn 

 

Ann-Marie Nilsson 

 

Charlotte Månsson 

  

Årsbrev till dig som ställföreträdare,  

med aktuell information  

 

Nu har det återigen gått ett helt år och vi har ett nytt decennium framför 

oss. Ni gör en oerhörd insats och vi tackar er för det.    

 

Före den 1 mars 2020 ska ni lämna in en redovisning av huvudmannens 

ekonomiska ställning och vad uppdraget inneburit under 2019.  Tänk på 

att påbörja er sammanställning i tid då anstånd endast kan beviljas i 

särskilda fall tex allvarlig sjukdom.  

 

Genomgång av årsräkningar kommer att anordnas 29 januari 2020. Ni 

kommer här att få tips och råd som underlättar för er att göra en korrekt 

årsräkning. Vi kommer inom kort att skicka ett nytt brev med information 

om redovisning och anmälan till träffen.  

 

De ställföreträdare som har ärende för djupgranskning får information om 

detta i separat utskick.  

 

Ni som inte har förvalta egendom i ert uppdrag ska redovisa era insatser 

genom att inkomma med en redogörelse.  

 

Förvaltarskapet omprövas årligen och som förvaltare är din bedömning av 

stor betydelse för överförmyndarens beslut. Förvaltaren ska lämna in en 

aktuell och utförlig motivering till varför förvaltarskapet ska kvarstå 

eller upphöra. I er motivering, ska det framgå vilka risker som föreligger 

och vilka skadliga rättshandlingar huvudmannen företar.  

 

Under året har det uppstått frågor kring vem som ska betala arvode. Vi 

baserar arvodet på SKR:s riktlinjer om procentsats utifrån 

prisbasbeloppet.  Prisbasbeloppet uppgår till 46 500:- för 2019.  

Om den enskilde har inkomster som överstiger 2,65 x prisbasbeloppet 

eller tillgångar överstigande 2 x prisbasbeloppet ska arvodet betalas av 

huvudmannen. Vid utmätning eller skuldsanering har ni som gode män en 

skyldighet att meddela kronofogdemyndigheten för förhöjt 

förbehållsbelopp med hänsyn till arvode. Att huvudmannen betalar arvode 

är även grund för jämkning av hemtjänstavgift.  

 

Vänligen tänk på att det är av vikt att vi har aktuella uppgifter för er och 

huvudmännen. Meddela därför ändrade förhållanden löpande under året 

till oss.  
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Planering för årets utbildningar har påbörjats. Era önskemål på 

utbildningsinsatser emottages tacksamt för att vi ska kunna utforma 

utbildningar utifrån era önskemål och behov. Inkom med era förslag så 

snart ni kan på overformyndarnamnden@tomelilla.se. Vi återkommer 

med inbjudan.  

 

 

Återigen stort tack till Er alla! 

 

 

Hälsningar 

Handläggarna vid överförmyndarenheten 
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  Checklista årsräkning/sluträkning 

Årsräkningen ska vara myndigheten tillhanda före den 1 mars!  
Sluträkningen ska vara myndigheten tillhanda en månad efter slutdatum. 

Anstånd medges endast på grund av synnerliga skäl såsom allvarlig sjukdom. Ska begäras före den 1 

mars, tidsbrist är ingen giltig orsak för anstånd.  

Ange rätt period och använd bläckpenna när du skriver under på heder och samvete. 

Det är kontantprincipen som gäller, redovisa de inkomster och utgifter som sker under aktuell period. 

 

Bifoga: 

      Redogörelse över insatser ifylld och underskriven även om du inte begär arvode 

      Resejournal 

      Eventuell omprövning av förvaltarskap 

      Kontoutdrag avseende samtliga konton för HELA perioden, även huvudmannens om det finns    

med i redovisningen eller huvudmannen betalar räkningar 

      Årsbesked från banken eller andra institut för samtliga tillgångar, med överförmyndarspärr 

angivet 

      Kontrolluppgifter för inkomster, där brutto klart framgår och om möjligt verifikationer för 

insättningar, avdragen skatt anges under utgifter 

      Hyres/kommunfaktura, räcker med kopia på en faktura 

      Hemförsäkring, kopia på en faktura 

      Girobetalning, kopia på betalordrar 

      Förenklad arbetsgivardeklaration, om huvudmannen betalat arvode 

      Senaste deklarationen med kontoutdrag från Skatteverket 

      Kvittenser för fickpengar 

      Verifikationer som visar beloppen för skulderna vid årets slut. Har huvudmannen fått 

skuldsanering beviljad under året, behöver vi ha in beslut och gäldenärsförteckning. 
 

Om enheten inte fått under året så bifoga vid års/sluträkning även: 

      Bouppteckning/arvskifte vid insättning av arv 

      Avräkningsnota vid fastighetsförsäljning 
 

Kontrollera att: 
 

      Ingående värde överensstämmer med värde från tillgångsförteckning, eller föregående 

årsräknings utgående värde 

      Uppgifterna i års/sluträkningen är korrekt ifyllda och underlag finns där detta efterfrågas 

      Verifikationer efter uttagsmedgivande 

      Utgående värde är riktigt, vidårsräkning är det enligt årsbesked, vid sluträkning är det enligt 

engagemangsbild från banken per slutdatum 
 

Kontrollera också att A (tillgångar) + B (inkomster) stämmer med C (utgifter) + D (tillgångar) – detta 

ska stämma före inlämning av årsräkningen 
 

Flyttar huvudmannen meddela enheten omgående. 
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  Tomelilla den 9 januari 2020 

 

Inför inlämnande av årsräkning för 2019 kommer här viktig information 

Under 2020 inför vi nya rutiner som grundar sig i Länsstyrelsens nationella riktlinjer och att SKR 

(tidigare Sveriges Kommuner och Landsting SKL) nya rekommendationer 

Syfte med redovisningen 

Vi ska genom granskning av årsräkningen säkerställa att huvudmannens medel används till dennes 

uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.  

Redogörelse över insatser ska lämnas för att vi ska kunna bedöma att du även bevakar 

huvudmannens rätt och sörjer för person. Det du skriver här kan påverka storleken på arvodet. 

 

Några saker som vi uppmärksammat när vi granskat tidigare årsräkningar 

• Årsräkningar som inte stämde var oftast gjorda utan att man löpande fört kassabok, t ex vår 

hjälpblankett. Citat från föräldrabalken 12 kap. 5 §: ”Förmyndare, gode män och förvaltare 

skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina 

åtgärder i övrigt.”  

 

• Redogörelse över insatser som lämnats in visar inte tillräckligt av vad som hänt i uppdraget.  

 

• Ställföreträdare har inte fört anteckningar över vad som gjorts för huvudmannen (tex 

journalanteckningar). Det blir extra viktigt när ett uppdrag avslutas på grund av gode 

mannens svåra sjukdom eller frånfälle. Det är gode mannens anhöriga som ska slutredovisa. 

Ha koll på papperna, för kassabok och informera dina närmaste om uppdraget. 

 

• Det kom in årsräkningar som inte var kompletta. Vi fick begära in kompletteringar och/eller 

begära att årsräkningen skulle korrigeras. Detta gjorde att granskningen tog onödigt lång tid 

och detta var en av de större anledningarna till att granskningarna försenades. Så gör ditt 

bästa för att underlätta granskningen är du snäll. 

 

• Beskattningsbara inkomster redovisades netto. Bostadsbidraget var inte skilt från inkomsten 

i övrigt. Blev långa samtal med andra myndigheter.  

 

• Huvudmannens fickpenningkonto var med i redovisningen (sätt kontot under värdepapper). 

Vi utövar inte tillsyn över vad huvudmannen gör med sina fickpengar. Har du med 

fickpenningkontot i redovisningen (eller om årsräkningen ska djupgranskas) då ska 

kontoutdrag från banken bifogas.  

 

• Utbetalningsbesked/kontrolluppgifter för hela perioden på samtliga inkomster saknades.  

 

• Adressändringar var inte anmälda till oss – vi får inte detta med automatik. 
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  Tomelilla den 9 januari 2020 
 

 

• Sammanblandning av gode mannens ekonomi med huvudmannens ekonomi. Utlägg är som 

huvudregel inte tillåtna. 

 

• Sociala avgifter och skatter har inte betalats in till skatteverket direkt från huvudmannens 

konto. Betalas inte de sociala avgifter och inkomstskatten in kan detta göra att både du och 

din huvudman får skattetillägg. 

 

Vad är det som försenar granskningen? 
 

• Inlämning av en årsräkning som inte är i balans eller på annat sätt felaktig. Årsräkningen 

betraktas inte som inkommen förrän den är komplett. 

 

• Årsräkning som inte går att granska eller innehåller stora felaktigheter kan komma att 

granskas med anmärkning.  

 

• Inkomsterna är inte redovisade brutto. Bostadstillägg/bostadsbidrag är inte redovisat för sig. 

Bidrag och andra insättningar redovisas under inkomster.  

 

• Korrigerar vi årsräkningen så kommer vi att begära att du skriver under den korrigerade 

årsräkningen på nytt. Du skriver under på heder och samvete och om vi då går in och ändrar 

till det som stämmer så behövs en ny underskrift. Att skriva under på heder och samvete och 

ange felaktigheter eller utesluta uppgifter kan innebära brott enligt Brottsbalken.  

 

OBS! Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skickar inte ut kontrolluppgifter för 2019, dessa 

kan du begära att få ut via deras servicefunktioner.  

 

Nytt inför 2020 är att om din inlämnade årsräkning är bristfällig eller inte stämmer så kommer vi att 

skicka tillbaka en kopia av årsräkningen för rättelse. Det är du som ska lämna in en lagenlig 

årsräkning. 

 

Vi rekommenderar att du som är ny eller du som har fått din årsräkning granskad med 

korrigering/anmärkning att komma på genomgång av hur man enligt lag ska redovisa förvaltningen 

av huvudmannens medel.  

Anvisning och snabbguide hittar du här: https://www.tomelilla.se/stoed-foer-anhoeriga/default-

title/oeverfoermyndare-god-man/foervaltare/default-title  

Men du kan också ringa till enheten och boka en tid för genomgång. 

 

Stort tack till dig för det gångna året 
 

 

 

1. Bilaga: 

Checklista över vad årsräkning och sluträkning ska innehålla 
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Tomelilla den 9 januari 2020

Inför inlämnande av årsräkning för 2019 kommer här viktig information

Under 2020 inför vi nya rutiner som grundar sig i Länsstyrelsens nationella riktlinjer och att SKR 
(tidigare Sveriges Kommuner och Landsting SKL) nya rekommendationer

Syfte med redovisningen

Vi ska genom granskning av årsräkningen säkerställa att huvudmannens medel används till dennes 
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. 

Redogörelse över insatser ska lämnas för att vi ska kunna bedöma att du även bevakar 
huvudmannens rätt och sörjer för person. Det du skriver här kan påverka storleken på arvodet.

Några saker som vi uppmärksammat när vi granskat tidigare årsräkningar

 Årsräkningar som inte stämde var oftast gjorda utan att man löpande fört kassabok, t ex vår 
hjälpblankett. Citat från föräldrabalken 12 kap. 5 §: ”Förmyndare, gode män och förvaltare 
skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina 
åtgärder i övrigt.” 

 Redogörelse över insatser som lämnats in visar inte tillräckligt av vad som hänt i uppdraget. 

 Ställföreträdare har inte fört anteckningar över vad som gjorts för huvudmannen (tex 
journalanteckningar). Det blir extra viktigt när ett uppdrag avslutas på grund av gode 
mannens svåra sjukdom eller frånfälle. Det är gode mannens anhöriga som ska slutredovisa. 
Ha koll på papperna, för kassabok och informera dina närmaste om uppdraget.

 Det kom in årsräkningar som inte var kompletta. Vi fick begära in kompletteringar och/eller 
begära att årsräkningen skulle korrigeras. Detta gjorde att granskningen tog onödigt lång tid 
och detta var en av de större anledningarna till att granskningarna försenades. Så gör ditt 
bästa för att underlätta granskningen är du snäll.

 Beskattningsbara inkomster redovisades netto. Bostadsbidraget var inte skilt från inkomsten 
i övrigt. Blev långa samtal med andra myndigheter. 

 Huvudmannens fickpenningkonto var med i redovisningen (sätt kontot under värdepapper). 
Vi utövar inte tillsyn över vad huvudmannen gör med sina fickpengar. Har du med 
fickpenningkontot i redovisningen (eller om årsräkningen ska djupgranskas) då ska 
kontoutdrag från banken bifogas. 

 Utbetalningsbesked/kontrolluppgifter för hela perioden på samtliga inkomster saknades. 

 Adressändringar var inte anmälda till oss – vi får inte detta med automatik.
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 Sammanblandning av gode mannens ekonomi med huvudmannens ekonomi. Utlägg är som 
huvudregel inte tillåtna.

 Sociala avgifter och skatter har inte betalats in till skatteverket direkt från huvudmannens 
konto. Betalas inte de sociala avgifter och inkomstskatten in kan detta göra att både du och 
din huvudman får skattetillägg.

Vad är det som försenar granskningen?

 Inlämning av en årsräkning som inte är i balans eller på annat sätt felaktig. Årsräkningen 
betraktas inte som inkommen förrän den är komplett.

 Årsräkning som inte går att granska eller innehåller stora felaktigheter kan komma att 
granskas med anmärkning. 

 Inkomsterna är inte redovisade brutto. Bostadstillägg/bostadsbidrag är inte redovisat för sig. 
Bidrag och andra insättningar redovisas under inkomster. 

 Korrigerar vi årsräkningen så kommer vi att begära att du skriver under den korrigerade 
årsräkningen på nytt. Du skriver under på heder och samvete och om vi då går in och ändrar 
till det som stämmer så behövs en ny underskrift. Att skriva under på heder och samvete och 
ange felaktigheter eller utesluta uppgifter kan innebära brott enligt Brottsbalken. 

OBS! Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skickar inte ut kontrolluppgifter för 2019, dessa 
kan du begära att få ut via deras servicefunktioner. 

Nytt inför 2020 är att om din inlämnade årsräkning är bristfällig eller inte stämmer så kommer vi att 
skicka tillbaka en kopia av årsräkningen för rättelse. Det är du som ska lämna in en lagenlig 
årsräkning.

Vi rekommenderar att du som är ny eller du som har fått din årsräkning granskad med 
korrigering/anmärkning att komma på genomgång av hur man enligt lag ska redovisa förvaltningen 
av huvudmannens medel. 
Anvisning och snabbguide hittar du här: https://www.tomelilla.se/stoed-foer-anhoeriga/default-
title/oeverfoermyndare-god-man/foervaltare/default-title 
Men du kan också ringa till enheten och boka en tid för genomgång.

Stort tack till dig för det gångna året

1. Bilaga:
Checklista över vad årsräkning och sluträkning ska innehålla
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Tomelilla den 9 januari 2020

Inför inlämnande av årsräkning för 2019 kommer här viktig information

Under 2020 inför vi nya rutiner som grundar sig i Länsstyrelsens nationella riktlinjer och att SKR 
(tidigare Sveriges Kommuner och Landsting SKL) nya rekommendationer

Syfte med redovisningen

Vi ska genom granskning av årsräkningen säkerställa att huvudmannens medel används till dennes 
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. 

Redogörelse över insatser ska lämnas för att vi ska kunna bedöma att du även bevakar 
huvudmannens rätt och sörjer för person. Det du skriver här kan påverka storleken på arvodet.

Några saker som vi uppmärksammat när vi granskat tidigare årsräkningar

 Årsräkningar som inte stämde var oftast gjorda utan att man löpande fört kassabok, t ex vår 
hjälpblankett. Citat från föräldrabalken 12 kap. 5 §: ”Förmyndare, gode män och förvaltare 
skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina 
åtgärder i övrigt.” 

 Redogörelse över insatser som lämnats in visar inte tillräckligt av vad som hänt i uppdraget. 

 Ställföreträdare har inte fört anteckningar över vad som gjorts för huvudmannen (tex 
journalanteckningar). Det blir extra viktigt när ett uppdrag avslutas på grund av gode 
mannens svåra sjukdom eller frånfälle. Det är gode mannens anhöriga som ska slutredovisa. 
Ha koll på papperna, för kassabok och informera dina närmaste om uppdraget.

 Det kom in årsräkningar som inte var kompletta. Vi fick begära in kompletteringar och/eller 
begära att årsräkningen skulle korrigeras. Detta gjorde att granskningen tog onödigt lång tid 
och detta var en av de större anledningarna till att granskningarna försenades. Så gör ditt 
bästa för att underlätta granskningen är du snäll.

 Beskattningsbara inkomster redovisades netto. Bostadsbidraget var inte skilt från inkomsten 
i övrigt. Blev långa samtal med andra myndigheter. 

 Huvudmannens fickpenningkonto var med i redovisningen (sätt kontot under värdepapper). 
Vi utövar inte tillsyn över vad huvudmannen gör med sina fickpengar. Har du med 
fickpenningkontot i redovisningen (eller om årsräkningen ska djupgranskas) då ska 
kontoutdrag från banken bifogas. 

 Utbetalningsbesked/kontrolluppgifter för hela perioden på samtliga inkomster saknades. 

 Adressändringar var inte anmälda till oss – vi får inte detta med automatik.
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 Sammanblandning av gode mannens ekonomi med huvudmannens ekonomi. Utlägg är som 
huvudregel inte tillåtna.

 Sociala avgifter och skatter har inte betalats in till skatteverket direkt från huvudmannens 
konto. Betalas inte de sociala avgifter och inkomstskatten in kan detta göra att både du och 
din huvudman får skattetillägg.

Vad är det som försenar granskningen?

 Inlämning av en årsräkning som inte är i balans eller på annat sätt felaktig. Årsräkningen 
betraktas inte som inkommen förrän den är komplett.

 Årsräkning som inte går att granska eller innehåller stora felaktigheter kan komma att 
granskas med anmärkning. 

 Inkomsterna är inte redovisade brutto. Bostadstillägg/bostadsbidrag är inte redovisat för sig. 
Bidrag och andra insättningar redovisas under inkomster. 

 Korrigerar vi årsräkningen så kommer vi att begära att du skriver under den korrigerade 
årsräkningen på nytt. Du skriver under på heder och samvete och om vi då går in och ändrar 
till det som stämmer så behövs en ny underskrift. Att skriva under på heder och samvete och 
ange felaktigheter eller utesluta uppgifter kan innebära brott enligt Brottsbalken. 

OBS! Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skickar inte ut kontrolluppgifter för 2019, dessa 
kan du begära att få ut via deras servicefunktioner. 

Nytt inför 2020 är att om din inlämnade årsräkning är bristfällig eller inte stämmer så kommer vi att 
skicka tillbaka en kopia av årsräkningen för rättelse. Det är du som ska lämna in en lagenlig 
årsräkning.

Vi rekommenderar att du som är ny eller du som har fått din årsräkning granskad med 
korrigering/anmärkning att komma på genomgång av hur man enligt lag ska redovisa förvaltningen 
av huvudmannens medel. 
Anvisning och snabbguide hittar du här: https://www.tomelilla.se/stoed-foer-anhoeriga/default-
title/oeverfoermyndare-god-man/foervaltare/default-title 
Men du kan också ringa till enheten och boka en tid för genomgång.

Stort tack till dig för det gångna året

1. Bilaga:
Checklista över vad årsräkning och sluträkning ska innehålla
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Inför inlämnande av årsräkning för 2019 kommer här viktig information

Under 2020 inför vi nya rutiner som grundar sig i Länsstyrelsens nationella riktlinjer och att SKR 
(tidigare Sveriges Kommuner och Landsting SKL) nya rekommendationer

Syfte med redovisningen

Vi ska genom granskning av årsräkningen säkerställa att huvudmannens medel används till dennes 
uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. 

Redogörelse över insatser ska lämnas för att vi ska kunna bedöma att du även bevakar 
huvudmannens rätt och sörjer för person. Det du skriver här kan påverka storleken på arvodet.

Några saker som vi uppmärksammat när vi granskat tidigare årsräkningar

 Årsräkningar som inte stämde var oftast gjorda utan att man löpande fört kassabok, t ex vår 
hjälpblankett. Citat från föräldrabalken 12 kap. 5 §: ”Förmyndare, gode män och förvaltare 
skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina 
åtgärder i övrigt.” 

 Redogörelse över insatser som lämnats in visar inte tillräckligt av vad som hänt i uppdraget. 

 Ställföreträdare har inte fört anteckningar över vad som gjorts för huvudmannen (tex 
journalanteckningar). Det blir extra viktigt när ett uppdrag avslutas på grund av gode 
mannens svåra sjukdom eller frånfälle. Det är gode mannens anhöriga som ska slutredovisa. 
Ha koll på papperna, för kassabok och informera dina närmaste om uppdraget.

 Det kom in årsräkningar som inte var kompletta. Vi fick begära in kompletteringar och/eller 
begära att årsräkningen skulle korrigeras. Detta gjorde att granskningen tog onödigt lång tid 
och detta var en av de större anledningarna till att granskningarna försenades. Så gör ditt 
bästa för att underlätta granskningen är du snäll.

 Beskattningsbara inkomster redovisades netto. Bostadsbidraget var inte skilt från inkomsten 
i övrigt. Blev långa samtal med andra myndigheter. 

 Huvudmannens fickpenningkonto var med i redovisningen (sätt kontot under värdepapper). 
Vi utövar inte tillsyn över vad huvudmannen gör med sina fickpengar. Har du med 
fickpenningkontot i redovisningen (eller om årsräkningen ska djupgranskas) då ska 
kontoutdrag från banken bifogas. 

 Utbetalningsbesked/kontrolluppgifter för hela perioden på samtliga inkomster saknades. 

 Adressändringar var inte anmälda till oss – vi får inte detta med automatik.
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 Sammanblandning av gode mannens ekonomi med huvudmannens ekonomi. Utlägg är som 
huvudregel inte tillåtna.

 Sociala avgifter och skatter har inte betalats in till skatteverket direkt från huvudmannens 
konto. Betalas inte de sociala avgifter och inkomstskatten in kan detta göra att både du och 
din huvudman får skattetillägg.

Vad är det som försenar granskningen?

 Inlämning av en årsräkning som inte är i balans eller på annat sätt felaktig. Årsräkningen 
betraktas inte som inkommen förrän den är komplett.

 Årsräkning som inte går att granska eller innehåller stora felaktigheter kan komma att 
granskas med anmärkning. 

 Inkomsterna är inte redovisade brutto. Bostadstillägg/bostadsbidrag är inte redovisat för sig. 
Bidrag och andra insättningar redovisas under inkomster. 

 Korrigerar vi årsräkningen så kommer vi att begära att du skriver under den korrigerade 
årsräkningen på nytt. Du skriver under på heder och samvete och om vi då går in och ändrar 
till det som stämmer så behövs en ny underskrift. Att skriva under på heder och samvete och 
ange felaktigheter eller utesluta uppgifter kan innebära brott enligt Brottsbalken. 

OBS! Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan skickar inte ut kontrolluppgifter för 2019, dessa 
kan du begära att få ut via deras servicefunktioner. 

Nytt inför 2020 är att om din inlämnade årsräkning är bristfällig eller inte stämmer så kommer vi att 
skicka tillbaka en kopia av årsräkningen för rättelse. Det är du som ska lämna in en lagenlig 
årsräkning.

Vi rekommenderar att du som är ny eller du som har fått din årsräkning granskad med 
korrigering/anmärkning att komma på genomgång av hur man enligt lag ska redovisa förvaltningen 
av huvudmannens medel. 
Anvisning och snabbguide hittar du här: https://www.tomelilla.se/stoed-foer-anhoeriga/default-
title/oeverfoermyndare-god-man/foervaltare/default-title 
Men du kan också ringa till enheten och boka en tid för genomgång.

Stort tack till dig för det gångna året

1. Bilaga:
Checklista över vad årsräkning och sluträkning ska innehålla
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 20 maj 2020 Dnr ÖFN 2019/4

Överförmyndarnämnden

Ekonomisk uppföljning tertial 1 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner tertialuppföljning 1, per 30 april 
2020.

Ärendebeskrivning
Tertialrapport 1 fokuserar på det prognostiserade utfallet per 31 december 
2020. 

Prognosen pekar på att nämnden kommer att ha en budget i balans. 
Under året kommer extra resurser att tas in för att granska årsräkningar 
men detta bedöms kunna finansieras inom tilldelad ram. 

Implementeringen av verksamhetssystemet pågår och kommer att 
slutföras under året.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-05-19
Tertialuppföljning 1 per 2020-04-30

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Överförmyndarnämnden
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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TERTIALRAPPORT 1
Överförmyndarnämnden
Väsentliga händelser

 Implementering av nytt verksamhetssystem

Intern kontroll
Enligt antagen internkontrollplan ska uppföljning ske till överförmyndarnämndens juni möte.

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

Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.

Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.

God ändamålsenligt tillsyn skapar trygghet för alla.

Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen.

Överförmyndarnämndens mål bedöms uppfyllas. 

Ekonomi
Nettokostnad (tkr) Utfall 

jan-apr 
2020

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget-
avvikelse

Överförmyndarnämnden 140,0 0,0 0,0 0,0
Summa nettokostnad 140,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans per 31 december 2020.

Under året kommer extra resurser att tas in för att granska årsräkningar men detta bedöms kunna 
finansieras inom tilldelad ram. 
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Nyckeltal
Aktuella ärenden 942 st samt 42 under utredning
Antal byten av ställföreträdare 27 st
Antal granskade redovisningshandlingar:
 *Årsräkningar 294 st
 *Sluträkningar  44 st
 *Tillgångsförteckningar  49 st
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