SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad Sjöbo
överförmyndarnämnd

20 augusti 2020

Plats och tid

Miljöförbundets direktionsrum, Gladanleden 2, den 20 augusti 2020,
kl. 09.00-10.00

Beslutande

Se sidan två.

Övriga närvarande

Kanslichef Johan Linander
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson

Utses att justera

Kenth Bergström (S)

Justerade paragrafer

§§ 46-51

Justeringens plats
och tid
Underskrifter
Sekreterare

Kommunkansliet, torsdagen den 27 augusti 2020 kl. 09.00

Johan Linander

Ordförande

Bo Herou (KD)

Justerare
Kenth Bergström (S)

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

Tomelilla-Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

20 augusti 2020

Datum då anslaget sätts upp

27 augusti 2020

Datum då anslaget tas ned

21 september 2020

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad Sjöbo
överförmyndarnämnd

20 augusti 2020

Beslutande:

Bo Herou (KD), ordförande
Knut Sigander (M), vice ordförande
Eva Setréus (S), via länk, §§ 48-51
Margareta Olsson (M), via länk
Monica Rörstam (SD)

Tjänstgörande ersättare:

Kenth Bergström (S), stället för Walter Borggren (S)
Magnus Hörnblad (MP), istället för Eva Setréus (S),
via länk, §§ 46-47

Ej tjänstgörande ersättare:

Ronny Cederholm (C), via länk §§ 48-51
Magnus Hörnblad (MO), via länk, §§ 48-51
Fredrik Hellwig (KD)

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad Sjöbo
överförmyndarnämnd
§ 46

Ändringar i föredragningslistan

§ 47

Dialoger och informationsärenden

§ 48

Ansökan om uttag från spärrat konto – sekretess

§ 49

Ansökan om uttag från spärrat konto – sekretess

§ 50

Yttrande till tingsrätten gällande begäran om byte av god man – sekretess

§ 51

Yttrande till tingsrätten gällande entledigande av god man - sekretess

_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
20 augusti 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

Öfn § 46

Dnr ÖFN

Ändringar i föredragningslistan
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

På förslag av ordförande Bo Herou (Kd) beslutar överförmyndarnämnden
att lägga föredragningslistan till handlingarna med följande ändringar:
Ärende 3: Dialog om internkontrollplan utgår på grund av sjukdom.
_________

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
20 augusti 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd

Öfn § 47

Dnr ÖFN 2020/2

Dialoger och informationsärenden
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds beslut

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

Ärendebeskrivning

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför dialoger och
information enligt följande:
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar bland
annat om följande:
- Överförmyndarenheten kommer att fortsätta med arbetsfördelningen
under hösten på samma sätt som under våren. Enheten har två
arbetslag som arbetar hemifrån varannan dag för att minska risken
och sårbarheten för corona.
- Barbro Fhager kommer att fortsätta jobba som extraresurs på 40
procent under hösten.
- Startar ny grundutbildning för gode män den 24 augusti. Det är en
fysisk utbildning, men har max 10 deltagare. Nya gode män kan också
gå en digital utbildning.
- Länsstyrelsen kommer att ha sin årliga inspektion i november 2020.
- Statistik (200817):
Antal ärenden hela enheten
948 st
Antal ärenden under utredning
33 st
Antal årsräkningar som ska lämnas in
626 st
Antal inkomna årsräkningar
623 st
Antal granskade årsräkningar
480 st
Antal granskade sluträkningar
48 st
- Utdömande av viten kommer att komma upp på
septembersammanträdet.
- Information ges om tidigare ärende om entledigande av god man

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TOMELILLA KOMMUN

Sammanträdesdatum
20 augusti 2020

Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd
§ 47 forts.
-

Två anmälningar av överförmyndarnämndens hantering av ärenden
har lett till inspektion, men Länsstyrelsen har inte funnit skäl att rikta
anmärkning mot överförmyndarnämnden i något av ärendena.
Genomgång av fem ärenden som har gått vidare för rättslig prövning.
I tre av fallen har tingsrätten lämnat överklagandet utan bifall, i ett fall
har ärendet avskrivits för fortsatt handläggning eftersom god man
begärt sig entledigad och i ett fall pågår handläggning.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2020.393.
Internkontrollplan 2020, handlingsid: Öfn 2020.10.
_________

Justerandes sign

5

