
TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
11 april 2019

Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den 11 april 2019, kl. 09.00-12.00.

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Enhetschef Eva Viggh
Kanslichef Johan Linander
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
Handläggare Ann-Marie Nilsson
Ekonom Emelie Olsson

Utses att justera Margareta Olsson (M)  

Justerade paragrafer §§ 20-29

Justeringens plats Kommunkansliet den 11 april 2019 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Bo Herou (KD) §§ 20-26, 28-29          Knut Sigander (M) § 27

Justerare
Margareta Olsson (M)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 11 april 2019

Datum då anslaget sätts upp 11 april 2019

Datum då anslaget tas ned 6 maj 2019

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarenheten, Gladanleden 2

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
11 april 2019

Justerandes sign

Ledamöter Bo Herou (KD), ordförande, §§ 20-26, 28-29
Walter Borggren (S)
Knut Sigander (M)
Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD)

Tjänstgörande Ketty Hagman (MP)
ersättare: Ronny Cederholm (C) § 27

Ej tjänstgörande Ronny Cederholm (C) §§ 20-26, 28-29
ersättare: Ulf Holmström (M)

Staffan Birkegård (M)
Fredrik Hellwig (KD)

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 20 Ändringar i föredragningslistan
§ 21 Samtycke till fastighetsförsäljning med tillhörande avtal - sekretess
§ 22 Utdömande av vite enligt Föräldrabalken 16 kap - sekretess
§ 23 Vitesföreläggande för god man som inte har inkommit med årsräkning
       i tid - sekretess
§ 24 Vitesföreläggande för god man som inte har inkommit med årsräkning
        i tid - sekretess
§ 25 Vitesföreläggande för god man som inte har inkommit med årsräkning
        i tid - sekretess
§ 26 Vitesföreläggande för god man som inte har inkommit med årsräkning
        i tid - sekretess
§ 27 Vitesföreläggande för förmyndare som inte har inkommit med
       årsräkning i tid - sekretess
§ 28 Dialoger och informationsärenden
§ 29 Vitesföreläggande för förvaltare som inte har inkommit med 
       sluträkning - sekretess
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 april 2019

Justerandes sign

Öfn § 20 Dnr ÖFN   

Ändringar i föredragningslistan

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

- Beslutsärende vitesföreläggande för förvaltare som inte har inkommit 
med sluträkning läggs till. 

_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 april 2019

Justerandes sign

Öfn § 28 Dnr ÖFN 2019/2

Dialoger och informationsärenden

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

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

Ekonom Emilie Olsson informerar bland annat om följande:
- Information och diskussion gällande ekonomin efter första kvartalet 

2019.

Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande:
- Arbetsmiljön i de nya lokalerna på Gladanleden och vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att sekretessen ska kunna garanteras. 

Enhetschef Eva Viggh informerar bland annat om följande: 
- Har för närvarande 1 117 pågående ärenden. 
- 30 ärenden under utredning för nya godmanskap och förvaltarskap.
- 83 procent av årsräkningarna hade inkommit i tid. Nu har 615 av 639 

årsräkningar kommit in. 260 är granskade vilket är hälften av de 
årsräkningar som inkom i tid.

- Utbildningsdag den 27 april med Bodil Jönsson som föreläsare.
- Två studiecirklar för nya gode män är genomförda under våren.
- Sammanträdet den 16 maj är en heldag på Talldungen i Brösarp.

Webbutbildning grundläggande kunskaper i föräldrabalken genomförs.

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
11 april 2019

Justerandes sign

§ 28 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Öfn 2019.163.
Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2019, handlingsid: Öfn 2019.164.
_________  
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