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Underskrift ...........................................................................................................
Åsa Björkman Holmberg

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-09-20

Beslutande Gunilla Olsson (S), ordförande
Thomas Micha (S)
Knut Sigander (M)
Margareta Olsson (M)
Staffan Birkegård (M) ersättare för  Thord Svensson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-09-20

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 45 Ekonomisk uppföljning 31 augusti 2108 tertial 2 2018/39 4

§ 46 Ändring i delegeringsordning för Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 2018/30 5 - 6

§ 47 Information om arvoden och ersättningar 2018/31 7

§ 48 Rapport från enheten 2018/32 8

§ 49 Redovisning av granskningen av årsräkningar för 
2017 2018/33 9 - 10

§ 50 Vitesföreläggande 2018/34

§ 51 Vitesföreläggande 2018/35

§ 52 Vitesföreläggande 2018/36

§ 53 Vitesföreläggande 2018/37

§ 54 Vitesföreläggande 2018/38

§ 55 Utdömande av vite 2018/21

§ 56 Entledigande och förordnande av god man 2018/21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 45 Dnr 2018/39

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning 31 augusti 2108 tertial 2

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd godkänner uppföljningen per 31 augusti 2018 tertial 2 
för Ystad.

Sammanfattning av ärendet
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har upprättat uppföljning per 31 augusti 2018. För Ystads 
del uppvisar nämnden ett resultat i balans med budget.

Beslutsunderlag
Tertial 2 Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd,
Ensamkommande barn tertial 2 2018,
Intern uppföljning tertial 2 2018,
Tjänsteskrivelse av ekonom Helen Larsson 13 september 2018.

Förslag till beslut
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd godkänner uppföljningen per 31 augusti 2018 tertial 2 för 
Ystad.

Föredragande
Ekonom Helen Larsson.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Ekonom Helen Larsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 46 Dnr 2018/30

Justerares signatur 

Ändring i delegeringsordning för Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta förslag till ändring i delegeringsordning för 
nämnden.

Sammanfattning av ärendet
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har trätt i kraft den 25 maj 2018. Mycket i förordningen 
påminner om de regler som finns i nuvarande personuppgiftslagen (PuL) som har upphört 
att gälla när förordningen trädde i kraft.
GDPR gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar 
personuppgifter. Då varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens verksamhet.

För att hanteringen ska bli smidig föreslås nämnden delegera vissa ansvarsområden till 
verksamheten. Förslag till delegeringsregler har lagt in i delegationsordningen.

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft och den 1 juli 2018 trädde en ny 
förvaltningslag i kraft. Redaktionella ändringar har gjorts för att justera hänvisning till lagrum 
i delegeringsreglerna i de fall hänvisningen gäller förvaltningslagen så att dessa hänvisar till 
aktuell lagstiftning. 

Det beslut som fattades av nämnden på sammanträdet i augusti månad 2018 avseende 
delegation till ordförande eller vice ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden har tagits 
med i den uppdaterade delegationsordningen under rubrik ”Kommunallagen”.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning och arbetsordning för Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd,
Tjänsteskrivelse av enhetschef Eva Viggh 7 september 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 46 Dnr 2018/30

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Att anta förslaget till ändring i delegationsordning och arbetsordning för Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd.

Föredragande
Enhetschef Eva Viggh

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Enhetschef Eva Viggh
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 47 Dnr 2018/31

Justerares signatur 

Information om arvoden och ersättningar

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarenheten kommer under september månad 2018 att sända ut ett brev till alla 
gode män och förvaltare för att klargöra vad som gäller för att få ersättning för resor i 
uppdraget. Brevet redovisas för nämnden som information.

SKL gav i början av 2018 ut ett nytt uppdaterat cirkulär rörande arvoden och ersättningar till 
förmyndare, gode män och förvaltare. I cirkuläret finns rekommendationer om arvoden och 
ersättningar till förordnade ställföreträdare. Cirkuläret ligger som grund för enhetens 
bedömningar när beslut om arvode och omkostnadsersättning fattas enligt FB 12:16.

Beslutsunderlag
Brev om reseersättningar
Cirkulär 18:7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare,
Tjänsteskrivelse av enhetschef Eva Viggh, 7 september 2018.

Förslag till beslut
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd tar del av informationen.

Föredragande
Enhetschef Eva Viggh.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 48 Dnr 2018/32

Justerares signatur 

Rapport från enheten

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd tar del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Eva Viggh lämnar följande rapport från enheten vid dagens sammanträde:

Granskningen av årsräkningar håller på att slutföras för 2017 års redovisningar. Det finns 
idag 40 redovisningar kvar att granska. Dessa är inkomna väldigt sent eller har behövt 
omfattande kompletteringar för att kunna granskas. Av dess kommer flera med stor 
sannolikhet att granskas med anmärkning.

Grundutbildning i studiecirkelform har startat måndagen den 17 september och cirkelledare 
är även denna omgång enhetens administrativa assistent Ann-Marie Nilsson. Intresset har 
varit stort och det blir två kurser med ett tiotal deltagare i varje.

Enheten kommer att genomföra en utbildningsdag för gode män och förvaltare med temat 
”Vad händer om du inte betalar i tid? Vikten av att vara ekonomisk budbärare”. Vi bjuder 
även in gode män och förvaltare från Simrishamns kommun.

Simrishamns överförmyndare arrangerar en utbildningsdag med temat Demenssjukdomar 
och gode män och förvaltare från våra tre kommuner blir då inbjudna till den föreläsningen.

Dessa två föreläsningar kommer i år att ersätta den hela utbildningsdagen vi under en rad år 
har haft och som varit förlagd till en lördag.

Vi har från andra enheter i våra kommuner fått tre olika inbjudningar till föreläsningar och 
arrangemang som genomförs under hösten 2018 och där gode män, förvaltare och personal 
vid enheten får möjlighet att delta. Utskick kommer att ske till ställföreträdarna via två 
mailutskick.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 49 Dnr 2018/33

Justerares signatur 

Redovisning av granskningen av årsräkningar för 2017

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd tar del av redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Eva Viggh lämnar följande redovisning över granskningen av årsräkningar 
för 2017.

Årsräkningar som skulle lämnas för 2017:
 Tomelilla 175
 Sjöbo 178
 Ystad 290

Summa: 643 årsräkningar

Årsräkningar inkomna i tid:
 Tomelilla 114
 Sjöbo 114
 Ystad  180

Summa: 408 årsräkningar

63 % av årsräkningarna var inkomna i tid, d.v.s. innan den 1 mars 2018.

Kvar att granska per 18 september 2018:
 Tomelilla 11
 Sjöbo 13
 Ystad 16

Målet att minst 80 % av årsräkningarna som är inkomna i tid och kompletta för granskning 
ska vara granskade den 30 juni har uppnåtts för granskningen av årsräkningar för 2017. 
Enheten hade den 30 juni granskat 90 % av dessa årsräkningar.

Förgranskningen var tidskrävande och svår att hinna med när många redovisningar kommer 
in under en kort period. Det är svårt att hålla målsättningen att inom tio dagar från att 
årsräkningen har inkommit ha förhandsgranskat och begärt kompletteringar. Aktiviteten 
behöver ses över och förändras inför komman granskningar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-09-20

ÖFN § 49 Dnr 2018/33

Justerares signatur 

Metoden att granska i två steg innebär en del dubbelarbete som behöver inventeras och ses 
över. Upplevs idag som ett störande moment av handläggarna.

Enheten ska genomföra en planeringsdag i slutet av november där planering inför årsräkning 
2018 ska göras.
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