
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Datum
2018-11-15

Plats och tid Äppelkriget i Tomelilla kommunhus klockan 09:00-10:40

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Eva Setreus (S), ersättare
Birgitta Cestrone Nyman (S), ersättare
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Eva Viggh, enhetschef
Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare
Johan Linander, kanslichef Tomelilla kommun

Utses att justera Staffan Birkegård (M)

Justeringens
plats och tid   

Paragrafer: 57-63

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Gunilla Olsson (S)

Justerare …………………………………………………………………
Staffan Birkegård (M)

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

Organ Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 2018-11-15

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-19

Datum när anslaget tas ned 2018-12-11

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarkansliet Gustafs torg 16 i Tomelilla

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

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-11-15

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

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-11-15

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 57 Ändring i föredragningslistan 4

§ 58 Administrativ information inför de nya 
mandatperioden 5

§ 59 Begäran om byte av förvaltare 2018/40

§ 60 Entledigande av god man samt förordnande av ny 
god man 2018/42

§ 61 Utdömande av vite 2018/34

§ 62 Information från enheten 2018/5 6

§ 63 Övrigt 7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-11-15

ÖFN § 57 Dnr  

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
På förslag från ordföranden Gunilla Olsson (S) läggs en punkt till på dagens 
föredragningslista:

 Administrativ information inför den nya mandatperioden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-11-15

ÖFN § 58 Dnr  

Justerares signatur 

Administrativ information inför den nya mandatperioden

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

Sammanfattning av ärendet
Kanslichefen i Tomelilla kommun, Johan Linander, informerar nämnden om följande:

Den 1 januari 2019 tillträder en gemensam överförmyndarnämnd för Sjöbo, Tomelilla och 
Ystads kommuner. Besked om nämndens sammansättning kommer tidigast i mitten av 
december. Det är Tomelilla kommun som har ordförandeskapet och Ystad utser vice 
ordförande. Sekreterare i nämnden utses av Tomelilla kommun.

Kommunhuset i Tomelilla har brist på lediga arbetsrum och beslut har tagits att flytta ut 
verksamheter. Överförmyndarnämnden kommer att flytta till miljöförbundets lokaler.
När ett nytt hyresavtal är tecknat med miljöförbundet kommer datum för flytten att 
bestämmas. 

Lokalerna är anpassade för besöksverksamhet och uppfyller de säkerhetskrav som ställs med 
bl.a. slussrum.
Ett nytt dagarkiv ska byggas och beställning ska göras av arkivskåp som uppfyller gällande 
krav.

En övergripande riksanalys har gjorts av miljöchefen och enhetschefen på 
överförmyndarkansliet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-11-15

ÖFN § 62 Dnr 2018/5

Justerares signatur 

Information från enheten

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschef Eva Viggh informerar om aktuell situation på enheten.

Ärenden:
Ystad 492 därav 9 ensamkommande barn
Sjöbo 317 därav 13 ensamkommande barn
Tomelilla 260 därav 16 ensamkommande barn

Enheten har nitton ärenden under utredning.

Enheten har sedan ett par veckor tillbaka börjat använda säker e-post. Vi kan alltså sända 
även konfidentiella uppgifter via detta system. Mottagaren öppnar med sin bank ID och kan 
också svara på ett säkert sätt tillbaka till oss. Om inte mottagaren öppnar mailet kommer det 
till denne i vanlig post.

Utbildning för gode män och förvaltare har genomförts med temat ”Vad händer om du inte 
betalar i tid?”. Annika Sydberger Norrman, privatekonomisk utbildningskonsult med ett 
förflutet som anställd på kronofogdemyndigheten, höll en föreläsning på temat. Det kom ett 
fyrtiotal gode män och förvaltare för att lyssna.

Enheten håller på att planera en föresläsning till april 2019 där Bodil Jönsson kommer att 
hålla ett föredrag för våra gode män och förvaltare. Vi har bokat Ystads teater till 
arrangemanget och samarbetar med Simrishamns överförmyndarverksamhet och med 
Trelleborgs överförmyndarverksamhet.

Personalen på enheten kommer den 29 och 30 november att ha planeringsdagar där vi ska 
utvärdera granskningen av årsräkningarna för 2017 och göra en planering för hur vi ska 
arbeta framöver för att göra granskningen på ett bättre och mer effektivt sätt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-11-15

ÖFN § 63  

Justerares signatur 

Övrigt

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd uppvisar efter oktober månad ett underskott i förhållande 
till budget på 0,2 mkr. Underskottet beror på högre kostnader för ställföreträdare än vad som 
budgeterats för tio månader. Kostnaderna förväntas dock vara lägre än budgeterat under 
november och december då årsräkningarna från uppdragstagare är behandlade samt att 
ersättningarna till gode män för ensamkommande barn som bekostas av nämnden minskar. 
Med hänsyn till detta förväntas överförmyndarnämnden ha ett nollresultat vid årets slut.

Ersättare Birgitta Cestrone Nyman (S) berättar kort för nämnden vad en minnesmottagning 
arbetar med.

Nämndens möte den 6 december börjar kl. 10:00 på Sjöbo Gästis, konferensrum.
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