
TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 februari 2020

Plats och tid Gladanleden 2, den 27 februari 2020, kl. 09.00-11.30
                Mötet ajournerades mellan 10.45-10.55

Beslutande Bo Herou (KD), ordförande
Knut Sigander (M), vice ordförande
Walter Borggren (S)
Eva Setréus (S)
Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD

 
Övriga närvarande Se nästa sida.

Utses att justera Knut Sigander  

Justerade paragrafer §§ 9-13

Justeringens plats  Gladanleden 2, Tomelilla, den 27 februari 2020
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Anna Silver

Ordförande
Bo Herou (KD)

Justerare
Knut Sigander  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 27 februari 2020

Datum då anslaget sätts upp 27 februari 2020

Datum då anslaget tas ned 23 mars 2020

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Anna Silver
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
27 februari 2020

Justerandes sign

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ronny Cederholm (C)
Staffan Birkegård (M)
Fredrik Hellwig (KD)
Ulf Holmström (M)

Övriga närvarande
Enhetschef Eva Viggh
Handläggare Jenny Thörn
Handläggare Ann-Marie Nilsson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Nämndsekreterare Anna Silver

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 9 Dialoger och informationsärenden 2020

§ 10 Årsredovisning 2019

§ 11 Beslut att skilja god man från uppdrag samt förordnande av ny god man 

enligt föräldrabalken 11:4, sekretess

§ 12 Beslut att skilja god man från uppdrag samt förordnande av ny god man 

enligt föräldrabalken 11:4, sekretess

§ 13 Ansökan om uttag från spärrat konto, sekretess

_________
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 februari 2020

Justerandes sign

Öfn § 9 Dnr ÖFN 2020/2

Dialoger och informationsärenden 2020

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:

Ordföranden Bo Herou informerar om att ordföranden och representanter 
för enheten har varit och presenterat verksamheten i kommunfullmäktige i 
Ystad och i Sjöbo kommun. Det finns även en inbjudan till 
kommunfullmäktige i Tomelilla i maj.

Handläggare Ann-Marie Nilsson informerar om genomförda 
årsräkningsträffar. Två träffar för information avseende årsräkningar har 
hållits. Totalt kom 47 ställföreträdare på mötena. Vid båda tillfällen var den 
lokala föreningen för gode män representerad. En del klagomål avseende 
blanketterna inkom. Överlag var träffarna mycket uppskattade.

Handläggare Ann-Marie Nilsson informerar om att flera goda män och 
förvaltare har uppmärksammat enheten på att det finns hemsidor på Internet 
med personsökningar. Dessa sidor hämtar information från myndigheter och 
det har visat sig att ställföreträdare som söker sitt namn kommer alla 
huvudmän upp och det står då att de bor hos ställföreträdaren eftersom 
dessa använder särskild postadress hos Skatteverket. Enheten är i kontakt 
med myndigheter för att se över om detta går att ändra.

Enhetschef Eva Viggh informerar om att kommunstyre4lsen i Sjöbo har 
kallat nämndens presidium till möte den 11 mars. Nämnden ska presentera 
arbete med ekonomi och intern kontroll. 
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
27 februari 2020

Justerandes sign

§ 9 forts.

Enhetschef Eva Viggh informerar om att Justitiedepartementet genomför en 
ställföresträdarutredning. Det kommer att göras en kunskapsinhämtning 
bland annat genom intervjuer, enkäter och besök i verksamheter. 
Utredningen ska vara klar den 24 februari 2021.

Enhetschef Eva Viggh informerar om statistiken för enheten. Det finns totalt 
927 aktiva ärenden varav 50 stycken är under utredning. Det har inkommit 
365 årsräkningar varav 68 stycken är granskade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2020.101.
Information från årsräkningsträffarna, handläggare Kerstin Andersson, 
handlingsid: Öfn 2020.102.
_________
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign

Öfn § 10 Dnr ÖFN 2020/10

Årsredovisning 2019

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 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.”

Föredragning
Ekonomichef Elisabeth Wahlström gör en kort dragning av ärendet.

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner årsredovisningen för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: 
Öfn 2020.103.
Årsredovisning 2019 Överförmyndarnämnden, handlingsid: Öfn 2020.104.
_________

Beslutet skickas till:
Ekonomichef Elisabeth Wahlström, Enhetschef Eva Viggh
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