
TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
7 februari 2019

Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den 7 februari 2019, kl. 09.00-10.20

Beslutande Bo Herou (KD), ordförande
 Walter Borggren(S)
 Knut Sigander (M), vice ordförande

Eva Setréus (S)
Övriga närvarande Margareta Olsson (M)

Monica Rörstam (SD)

Övriga närvarande Se sidan 2

Utses att justera Walter Borggren (S)   

Justerade paragrafer §§ 9-13

Justeringens plats Överförmyndarenheten 13 februari 2019
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Pamela Lindqvist

Ordförande
Bo Herou (KD)

Justerare
Walter Borggren (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 7 februari 2019

Datum då anslaget sätts upp 14 februari 2019

Datum då anslaget tas ned 10 mars 2019

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarenheten, Gladanleden 2

Underskrift
Pamela Lindqvist
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
7 februari 2019

Justerandes sign

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande
ersättare Ronny Cederholm (C)

Kenth Bergström (S)
Staffan Birkegård (M)

Tjänstemän Pamela Lindqvist, kommunsekreterare
Eva Viggh, enhetschef
Kerstin Andersson, överförmyndarhandläggare §§ 9-10
Ann-Marie Nilsson, assistent §§ 9-10, 12

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 9 Ändringar i föredragningslistan
§ 10 Ansökan om uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken (FB) 13 kap 8 § - 

sekretess
§ 11 Redovisning av anmälningsärenden
§ 12 Dialoger och informationsärenden
§ 13 Remiss - nationella riktlinjer gällande överförmyndarens kontroll av en 

persons lämplighet som ställföreträdare, riktlinjer redovisning legala 
förmyndare och riktlinjer redovisning förordnade ställföreträdare, dnr 203-
4027-2019

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 9 Dnr ÖFN    

Ändringar i föredragningslistan

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut
På förslag av ordförande Bo Herou (KD) beslutar Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd om följande ändringar i föredragningslistan:

- Dialogärende hemsidan läggs till.
- Beslutsärende remiss - nationella riktlinjer gällande överförmyndarens 

kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare, riktlinjer redovisning 
legala förmyndare och riktlinjer redovisning förordnade ställföreträdare.

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 11 Dnr ÖFN 2019/1

Redovisning av anmälningsärenden

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

Ärendebeskrivning

1. Protokollsutdrag den 17 december 2018 från kommunfullmäktige i 
Tomelilla, Kf § 44, gällande inkallelseordning av ersättare mandatperioden 
2018-2022 (handlingsid: Öfn 2019.55).

2. Meddelande den 10 januari 2019 från Länsstyrelsen Skåne, dnr 203-38447-
2018, gällande bevarande av handlingar hos överförmyndaren eller 
överförmyndarnämnd (handlingsid: Öfn 2019.15).

3. Internhyresavtal, Tomelilla kommun, upprättat den 18 december 2018 
mellan fastighetsavdelningen och överförmyndarenheten gällande lokaler för 
överförmyndarenheten (handlingsid: 2019.17).

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, handlingsid: Öfn 
2019.76.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 12 Dnr ÖFN 2019/2

Dialoger och informationsärenden

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

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

Presentation av tjänsteman
Vid förra sammanträdet gjordes en presentation av de tjänstemän som 
arbetar vid överförmyndarkansliet. Presentation sker idag av tjänsteman som 
inte hade möjlighet att närvara vid förra sammanträdet.

Information om grundutbildning för gode män
Assistent Ann-Marie Nilsson informerar om den grundutbildning som hon 
håller för nya gode män. Utbildningen sker genom Vuxenskolans försorg och 
hålls vid fem tillfällen. Förutom kunskap om vad som händer före ett 
uppdrag och vad som kan hända under ett uppdrag innehåller utbildningen 
också information runt ekonomi, fördjupningar kring exempelvis 
skuldsanering och försäljning av fastighet samt arbetsmiljö, folkhälsa och 
svåra samtal. Utbildningen har blivit mycket uppskattad.

Information från förvaltningen
Enhetschef Eva Viggh informerar om följande:
- Den 16 maj 2019 är det inplanerat en måldag i samband med nämndens 
sammanträde. Denna dag inleds med sammanträde på morgonen och efter 
det fortsätter nämnden att arbeta med att ta fram mål för 2020.
- Verksamhetens flytt till nya lokaler. 
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 12 forts.

- Överförmyndarkansliet kommer att ha högre kostnader med anledning av 
att verksamheten flyttar till nya lokaler. 2019 tas denna kostnad av 
kommunchefen i Tomelilla kommun. Den måste dock beaktas av samtliga 
kommuner vid arbetet med budget inför 2020.
- Personalförsörjning med anledning av kommande pensionsavgång i 
verksamheten.
- Margareta Olsson (M) väcker frågan om verksamheten kommer att 
medverka vid Sjöbo kommuns kommunstyrelses sammanträde i mars då 
nämndernas verksamheter ska presenteras. Enhetschef Eva Viggh meddelar 
att någon inbjudan ännu inte kommit.

Hemsidorna
Nämnden konstaterar att det är svårt att hitta överförmyndarverksamheten 
på kommunernas hemsidor. Idag finns kontaktuppgift till nämndens 
ordförande och vice ordförande överförmyndarverksamhetens webbsidor. 
Även en förtroendevald från Sjöbo kommun borde finnas med så det finns 
en politisk kontaktväg till samtliga kommuner. Vidare måste länkningen från 
Ystads och Sjöbos hemsidor mot överförmyndarverksamhetens sidor på 
Tomelillas hemsida fungera bättre.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunsekreterare Pamela Lindqvist, handlingsid: Öfn 
2019.78.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 13 Dnr ÖFN 2019/14

Remiss - nationella riktlinjer gällande överförmyndarens 
kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare, 
riktlinjer redovisning legala förmyndare och riktlinjer 
redovisning förordnade ställföreträdare, dnr 203-4027-
2019

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppdrar åt förvaltningen samt 
nämndens presidium att gemensamt utarbeta och översända svar på 
länsstyrelsens remiss.

Ärendebeskrivning
Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, 
Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att 
gemensamt ta fram riktlinjer för 
• hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning,
• hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning och
• hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som 
ställföreträdare.

Länsstyrelsen Skåne har den 1 februari 2019 översänt utkast till riktlinjer till 
en grupp utvalda kommuner, varav överförmyndarverksamheten i Tomelilla-
Ystad-Sjöbo är en, med önskemål om synpunkter. 

Svara ska vara länsstyrelsen tillhanda senast den 22 februari 2019. Då 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd sammanträder först den 7 mars 
föreslår förvaltningen att denne ges i uppdrag att, tillsammans med 
nämndens presidium, gemensamt utarbeta och översända svar på remissen.
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
7 februari 2019

Justerandes sign

Öfn § 13 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppdrar åt förvaltningen samt 
nämndens presidium att gemensamt utarbeta och översända svar på 
länsstyrelsens remiss.

Beslutsunderlag
Remiss - Riktlinjer redovisning förordnade ställföreträdare, dnr 203-4027-
2019, handlingsid: Öfn 2019.67.
Remiss - Riktlinjer redovisning legala  förmyndare, dnr 203-4027-2019, 
handlingsid: Öfn 2019.68.
Remiss - Nationella riktlinjer gällande överförmyndarens kontroll av en 
persons lämplighet som ställföreträdare, dnr 203-4027-2019, handlingsid: 
Öfn 2019.69.
_________

   

Beslutet skickas till:
Enhetschef Eva Viggh
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