SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

26 mars 2020

Plats och tid

Gladanleden 2, den 26 mars 2020, kl. 09.00-11.30

Beslutande

Bo Herou (KD), ordförande
Knut Sigander (M), vice ordförande
Walter Borggren (S)
Kenth Bergström (S) ersätter Eva Setréus (S)
Staffan Birkegård (M) ersätter Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD)

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Monica Rörstam (SD)

Justerade paragrafer

§§ 14-23

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunkansliet, den 1 april 2020

Anna Silver

Ordförande

Bo Herou (KD)

Justerare
Monica Rörstam (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

26 mars 2020

Datum då anslaget sätts upp

1 april 2020

Datum då anslaget tas ned

24 april 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Anna Silver
1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo
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26 mars 2020

Ej tjänstgörande
ersättare:

Ronny Cederholm (C)
Fredrik Hellwig
Ronny(KD)
Cederholm (C)

Övriga närvarande

Enhetschef Eva Viggh
Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Nämndsekreterare Anna Silver

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-YstadSjöbo överförmyndarnämnd
§ 14

Dialoger och informationsärenden 2020

§ 15

Remissvar överförmyndarnämnden budget 2021 med plan för 2022-2023

§ 16

Uppdrag om framtagande av riktlinjer för samtycke gällande uttag från
konto enligt Föräldrabalken 13 kap 8 §

§ 17

Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av ställföreträdare

§ 18

Yttrande till tingsrätten gällande beslut att skilja god man från uppdrag sekretess

§ 19

Yttrande till tingsrätten gällande beslut att skilja god man från uppdrag sekretess

§ 20

Begäran om byte av ställföreträdare enligt föräldrabalken 11 kap 21 § sekretess

§ 21

Uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken 13 kap 8 § - sekretess

§ 22

Uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken 13 kap. 8 § - sekretess

§ 23

Samtycke till uthyrning av fast egendom enligt föräldrabalken 14 kap
11 § p.4 - sekretess

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

Öfn § 14

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:
Information med anledning av Coronaviruset
Enhetschef Eva Viggh informerar om hur vi förhåller oss till coronaviruset i
överförmyndarenhetens lokaler för att undvika smitta.
Aktuellt på enheten
Enhetschef Eva Viggh informerar om att grundutbildningen för studiecirkel
kommer att skjutas upp. Det kommer att genomföras en digital utbildning.
Nya gode män och förvaltare hänvisas att läsa grundboken samt att lämna
intyg om att utbildning genomförts.
Enheten har gjort omfördelningar av arbetsuppgifter på grund av ökad
sjukfrånvaro i och med försiktighet för coronaspridning. Enheten har även
förberett en handlingsplan för anställdas arbete om smittspridning av
coronaviruset ökar.
Redovisning av statistik för 2019
Enheten hade vid den 24 mars totalt 941 ärenden varav 42 stycken under
utredning. Antal årsräkningar som ska lämnas in är 620 stycken. Redan
inkomna är 577 stycken. 14 har fått beviljat uppskov. 29 har fått påminnelse
om att inkomma med årsräkningar. Totalt har 140 årsräkningar granskats.
Statistik till Länsstyrelsen
Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar om statistiken till
Länsstyrelsen. Överförmyndarnämnden ska årligen senast den 28 februari
lämna statistik över verksamheten för det år som har gått. Länsstyrelsen
sammanställer inkomna uppgifter och publicerar sedan sammanställningen.
Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

§ 14 forts.
Information om möte med kommunstyrelsen i Sjöbo
Ordförande Bo Herou informerar om mötet med kommunstyrelsen i Sjöbo.
Det var ett intressant möte med många relevanta frågeställningar.
Information om ordförandebeslut
Ordförande Bo Herou informerar om ett ordförandebeslut gällande en
återkallelse av ett tillstånd till god man avseende administration för
värdepapper och kapitalhantering utan överförmyndarens samtycke.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2020.148.
Statistik till länsstyrelsen för 2019, handlingsid: Öfn 2020.149.
Överförmyndarstatistik 2019, handlingsid: Öfn 2020.150.
Återkallelse av tillstånd, handlingsid: Öfn 2020.151.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

Öfn § 15

Dnr ÖFN 2020/13

Remissvar överförmyndarnämnden budget 2021
med plan för 2022-2023
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Tomelilla kommun beslutade 2020-01-29
§23 om planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för åren 20222023 samt remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de
utmaningar och möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod.
Budgetberedningen kommer att träffa presidierna för nämnderna 20-21 april
för genomgång av remissyttranden och eventuellt tillkommande frågor.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv
Barnperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv
Miljöperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda
aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

Föredragning

Ekonomichef Elisabeth Wahlström gör en kort dragning av ärendet.
Förutsättningarna för samhällsekonomin förändras dagligen utifrån rådande
situation med Corona. Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar en
sammanställning från varje nämnd avseende ekonomiska utmaningar för att
ha en överblick kring de olika behov som finns.

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd
§ 15 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissyttrande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid:
Öfn 2020.152.
Remissyttrande budget 2021 med plan 2022-2023, handlingsid:
Öfn 2020.153.
KS au § 23/ 2020, Planeringsförutsättningar för budget 2021 med plan för
2022-2023, handlingsid: Öfn 2020.144.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

Öfn § 16

Dnr ÖFN 2019/55

Uppdrag om framtagande av riktlinjer för samtycke
gällande uttag från konto enligt Föräldrabalken 13
kap 8 §
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Prövning av ansökningar om uttag från spärrat konto enligt FB 13:8 ska
prövas enligt förarbeten, lag och gällande rättspraxis.

Ärendebeskrivning

Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd gav vid sitt sammanträde den
12 december 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande
samtycke för uttag från överförmyndarspärrat konto enligt föräldrabalken 13
kap. 8 §.
Enligt 13 kap. 8 § får pengar som satts in hos bank med uppgift till banken
om att de ska stå under särskild överförmyndarkontroll inte tas ut utan
överförmyndarens samtycke.
I 12 kap. föräldrabalken finns allmänna bestämmelser om förmyndare, gode
mäns och förvaltares verksamhet. Enligt 12 kap. 3 § föräldrabalken ska
förmyndare, gode män och förvaltare omsorgsfullt fullgöra sina förpliktelser
och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Enligt 12 kap. 4 §
föräldrabalken ska den enskildes medel i skälig omfattning användas för hans
eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De medel som inte
används för sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för
deras bestånd och så de ger skälig avkastning.
Av förarbetena till 12 kap. 4 § föräldrabalken framgår när det gäller
underåriga att underåriges ålder, föräldrarnas villkor och andra individuella
förhållanden måste beaktas vid bedömningen av hur den underåriges medel
får användas. Det är inte uteslutet att medel används till inköp av något som
kommer även föräldrarna eller familjen i övrigt till gode. Det måste dock
beaktas att det är den underåriges intresse som ska vara huvudsaken och de
övrigas nytta en bieffekt. Barnet är inte skyldig att försörja sina föräldrar eller
syskon.

Justerandes sign
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TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
26 mars 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

§ 16 forts.
Bedömningen av hur ett barns medel får användas så att det kommer barnet
till gode bör även göras med ledning av föräldrars underhållskyldighet enligt
7 kap. 1 § föräldrabalken. Det är barnets föräldrar som ska svara för barnets
underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och
föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.
Vid bedömningen av tillåten medelsanvändning ska beaktas hur stor del av
barnets tillgångar som uttaget motsvarar (ÖÄ 332-18, ÖÄ 1086-17).
Det angivna syftet med beviljat uttag ska följas upp och i bedömningen
beaktas om och hur föräldrarna redovisat tidigare uttag (ÖÄ 1086-17, RH
1997:115).
Beträffande brottsskadeersättning finns det skäl att särskilt värna om att
barnen verkligen får ta del av de pengar som betalats ut till dem (prop.
2007/08:150 s. 33).
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Barnperspektivet
Barnets behov ska beaktas vid prövning av uttag enligt FB 13:8.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Förvaltningens förslag till beslut

Prövning av ansökningar om uttag från spärrat konto enligt FB 13:8 ska
prövas enligt förarbeten, lag och gällande rättspraxis.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef Eva Viggh, handlingsid: Öfn 2020.154.
Öfn § 68/2019 Uppdrag om framtagande av riktlinjer för samtycke gällande
uttag från konto enligt Föräldrabalken 13 kap 8 §, handlingsid: Öfn 2019.506.
_________
Beslutet skickas till:
Enhetschef Eva Viggh

Justerandes sign
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Öfn § 17

Dnr ÖFN 2019/19

Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av
ställföreträdare
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att kontrollerna av ställföreträdarnas
lämplighet ska utföras i enlighet med länsstyrelsens nationella riktlinjer.

Ärendebeskrivning

Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd gav vid sitt sammanträde den 7
mars 2019 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till reviderad riktlinje
för bedömning av ställföreträdares lämplighet.
Sedan uppdraget gavs till förvaltningen har länsstyrelsen kommit med
riktlinjer för hur överförmyndaren bör kontrollera ställföreträdarnas
lämplighet. Syftet med de nya riktlinjerna är att garantera enskildas
rättssäkerhet och likabehandling samt att länsstyrelserna ska kunna bedriva
en enhetlig och likvärdig tillsyn över överförmyndarna.
Det har uppmärksammats att överförmyndarna kontrollerar lämpligheten på
skilda sätt runt om i landet vilket gör att vägledande riktlinjer har tagits fram
för att uppnå en mer enhetlig tillämpning i överförmyndarnas kontroll av en
ställföreträdares lämplighet. Riktlinjerna bör tillämpas som utgångspunkt vid
överförmyndarens kontroll av en persons lämplighet som ställföreträdare.
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.

Justerandes sign
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§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att kontrollerna av ställföreträdarnas
lämplighet ska utföras i enlighet med länsstyrelsens nationella riktlinjer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, enhetschef Eva Viggh, handlingsid: Öfn 2020.155.
Öfn § 18/2019 Uppdrag till förvaltningen - revidering av riktlinjer för
bedömning av registerkontroller av ställföreträdare, handlingsid: Öfn
2019.127.
Riktlinjer för bedömning av registerkontroller av ställföreträdare, handlingsid:
Öfn 2019.112.
Nationella riktlinjer gällande överförmyndarens kontroll av en persons
lämplighet som ställföreträdare, handlingsid: Öfn 2020.146.
_________

Beslutet skickas till:
Enhetschef Eva Viggh

Justerandes sign
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