KALLELSE
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Plats och tid

Höör, Kommunhuset, Översten
Onsdagen den 19 augusti 2020 kl 14:00

Kallade ledamöter

Johan Ohlin (SD), Ordförande
Hans-Göran Larsson (M), 1:e vice ordförande
Anders Malmgren (M)
Maria Truedsson (MP)

För kännedom

Martin Ekstrand (KD)
Mona Schill-Ingvarsson (S)
Rosemarie Lejonseraf (M)
Sandra Vighagen (KD)

Övriga kallade

Daniella Christopherson, Överförmyndarhandläggare
Gunilla Dencker Skog, Kanslichef

Föredragningslista
Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

28

Upprop

29

Fastställande av föredragningslistan

30

Anmälan av jäv

31

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering

32

Personalinformation
Gunilla D Skog, kanslichef

33

Information om ekonomi, budget och statistik
Kanslichef, Gunilla Dencker Skog

ÖFN 2020/8

34

Information - Överklagande av arvodesbeslut / tingsrättens
beslut

ÖFN 2020/17

35

Information om vitesföreläggande akt 237

ÖFN 2020/26

36

Information om vitesföreläggande akt 1301

ÖFN 2019/33

ÖFN 2019/35

KALLELSE
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

37

Information om personuppgiftsincident anmälan till
Datainspektionen ÖFN 2020

ÖFN 2020/15

38

Länsstyrelsens inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2020

ÖFN 2020/29

39

Beslut om vitesföreläggande 16 kap 13 § föräldrabalken akt
290

ÖFN 2020/32

40

Beslut om vitesföreläggande16 kap 13 § föräldrabalken akt
2025

ÖFN 2020/33

41

Utredning gällande lämplighet enligt Föräldrabalken 11
kap. 20 § akt 1118

ÖFN 2020/34

42

Betalningsfördelning av arvode enligt Föräldrabalken 12
kap. 16 § akt 1037

ÖFN 2020/30

43

Betalningsfördelning av arvode enligt Föräldrabalken 12
kap. 16 § akt 1138

ÖFN 2020/31

44

Delegationsbeslut Överförmyndarnämnden 2020-05-01 2020-07-31

ÖFN 2020/9

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14

3 (19)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

28

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

29

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14

5 (19)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

30

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.
Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut.
En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är
närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får
den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband
med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.
Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas
medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående,
(Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller
för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten
till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller
(Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för
hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till
någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt
engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap,
ovänskap etc.)
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/35

31

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
1. Anders Malmgren (M) utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordföranden.
2. Dagens protokoll justeras i Höörs kommunhus, kanslienheten, fredagen den 21 augusti
2020 kl. 08:45.

Ärendebeskrivning
Som huvudregel sker justering fredagen efter mötet kl. 08:45 i kommunhuset på
kanslienheten. Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna en ersättare, i första
hand inom det egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista
hand ska den föreslagna justeraren med förhinder vända sig till kanslienheten.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

32

Personalinformation

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kanslichefen informerar om personalsituationen m.m.
_____

Datum

Sida

2020-08-14
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/8

33

Information om ekonomi, budget och
statistik

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kanslichefen informerar om ekonomi, budget och statistik för överförmyndarnämnden.

Beslutsunderlag
1. Månadsrapport Juli 2020.docx
2. Budgetläge för överförmyndarnämnden juni 2020.xlsx
3. Ekonomisk utvärdering, utfall och prognos per juni 2020.pdf
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/17

34

Information - Överklagande av
arvodesbeslut / tingsrättens beslut

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-05-27 lyfter två ärende om överklagade
arvodesbeslut till nämnden som informationsärende. I båda fall hade tingsrätten dömt till
Överförmyndarnämnden fördel.
Den 2 juni 2020 överklagade god man tingsrättens beslut. Hovrätten har ännu inte
meddelat om huruvida domstolen kommer ge prövningstillstånd eller inte.

Beslutsunderlag
1. Överklagande av arvodesbeslut samt tingsrättens beslut
2. 140-77 Lunds TR Ä 1250-20 Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2020-05-20
3. 140-75 Lunds TR Ä 1250-20 Aktbil 11
4. 140-75 Lunds TR Ä 1250-20 Aktbil 10
5. Överklagande av arvodesbeslut akt 140
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14

10 (19)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/26

35

Information om vitesföreläggande akt 237

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid Överförmyndarnämndens sammanträde den 27 maj 2020 beslutade
Överförmyndarnämnden om vitesföreläggande i två ärende gällande årsräkning.

Akt 237
2020-06-02 skickades beslutet om vitesföreläggande med rekommenderad post.
2020-06-24 återkom det rekommenderade brevet som ej efterfrågat.
2020-06-25 Begärde Överförmyndarnämnden delgivning av beslutet via polis.
22 juli 2020 ansökt ÖFN om utdömande av vite.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden 2020-05-27 (2020-05-27 ÖFN §25)
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2019/33

36

Information om vitesföreläggande akt
1301

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Vid Överförmyndarnämndens sammanträde 2020-05-27 beslutade
Överförmyndarnämnden om vitesföreläggande i två ärende gällande årsräkning.
Akt 1301
2020-06-02 skickades beslutet om vitesföreläggande med rekommenderad post.
2020-06-25 återkom det rekommenderade brevet som ej efterfrågat.
2020-06-25 Begärde Överförmyndarnämnden delgivning av beslutet via polis.
2020-07-21 Delgivningsbekräftelse.
2020-07-22 Överförmyndarnämnden ansöker om utdömande av vite i tingsrätten.

Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden 2020-05-27 (2020-05-27 ÖFN §24)
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/15

37

Information om personuppgiftsincident
anmälan till Datainspektionen ÖFN 2020

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
2020-01-08 Vid försändelse av redovisningshandlingar i akt har kuvertens innehåll
förväxlats och skickat till fel mottagare.
2020-01-09 (torsdag) fick verksamheten kännedom om saken genom att god man
meddelat felet.
2020-01-14 (tisdag) anmälan görs till Datainspektionen.
2020-07-03 beslutar datainspektionen att avsluta ärendet.

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/29

38

Länsstyrelsens inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet 2020

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen är den myndighet som utövar tillsyn över överförmyndarverksamheten.
Tillsyn görs årligen och meddelas alltid innan.
2020 kommer ingen platstillsyn göras av Länsstyrelsen på grund av de restriktioner som
gäller med anledning av Corona-viruset. Tillsyn kommer i stället att göras på distans. Ifyllt
frågeformulär samt aktförteckning har med anledning av detta tillsänts Länsstyrelsen
2020-07-20.
Länsstyrelsen kommer sedan att välja ut ett antal akter för granskning. Dessa akter ska
skickas i sin helhet till Länsstyrelsen.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/32

39

Beslut om vitesföreläggande 16 kap 13 §
föräldrabalken akt 290

Publiceras inte med hänsyn till skyddande av personuppgifter.
Lagstiftningen: Föräldrabalken
14 kap 15 §
”Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en
årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av
egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på
heder och samvete.
I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av
den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av inkomster och
utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har
använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.”

14 kap 18 §
”Om en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares uppdrag har upphört, skall den
som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till
överförmyndaren beträffande egendom som har stått under hans eller hennes förvaltning.
Sluträkningen skall innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram
till dess att ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen skall avges på heder och
samvete.”

16 kap. 13 §
”Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att
fullgöra sina skyldigheter enligt 3 § andra stycket eller 8 § tredje stycket i detta kapitel
eller enligt 12 kap. 13 §, 13 kap. 3, 14, 15 eller 18 21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller 21
23 § eller 15 kap.3 eller 8 §. Innan vitesföreläggande beslutas, skall överförmyndaren
skriftligen erinra ställföreträdaren om den skyldighet och de bestämmelser som finns och
ge ställföreträdaren skälig tid att lämna en angiven handling eller rätta sig efter ett beslut.”

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/33

40

Beslut om vitesföreläggande16 kap 13 §
föräldrabalken akt 2025

Publiceras inte med hänsyn till skyddande av personuppgifter.
Lagstiftningen: Föräldrabalken
14 kap 15 §
”Förordnade förmyndare, gode män och förvaltare skall före den 1 mars varje år i en
årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av
egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på
heder och samvete.
I årsräkningen skall anges den enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av
den tid som räkningen avser. Vidare skall en sammanställning göras av inkomster och
utgifter under nämnda tid. Av årsräkningen skall särskilt framgå hur mycket som har
använts för den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.”

14 kap 18 §
”Om en förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares uppdrag har upphört, skall den
som frånträder uppdraget inom en månad därefter lämna en sluträkning till
överförmyndaren beträffande egendom som har stått under hans eller hennes förvaltning.
Sluträkningen skall innehålla en redogörelse för förvaltningen under det löpande året fram
till dess att ställföreträdarskapet upphörde. Räkningen skall avges på heder och
samvete.”

16 kap. 13 §
”Överförmyndaren får vid vite förelägga en förmyndare, god man eller förvaltare att
fullgöra sina skyldigheter enligt 3 § andra stycket eller 8 § tredje stycket i detta kapitel
eller enligt 12 kap. 13 §, 13 kap. 3, 14, 15 eller 18 21 §, 14 kap. 1, 2, 15, 16, 18 eller 21
23 § eller 15 kap.3 eller 8 §. Innan vitesföreläggande beslutas, skall överförmyndaren
skriftligen erinra ställföreträdaren om den skyldighet och de bestämmelser som finns och
ge ställföreträdaren skälig tid att lämna en angiven handling eller rätta sig efter ett beslut.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Föreläggande av vite enligt Föräldrabalken 16 kapitlet 13 § akt 2025
2025-27 PÅMINNELSE med REK vitesföreläggare ang ej inlämnad årsräkning enligt 14
kap, 15 § FB
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/34

41

Utredning gällande lämplighet enligt
Föräldrabalken 11 kap. 20 § akt 1118

Publiceras inte med hänsyn till skyddande av personuppgifter.
Lagrum
12 kap. 6 § Förbud mot sammanblandning
”Förmyndare, godemän och förvaltare skall se till att pengar och värdepapper som tillhör
den enskilde förvaras så att de inte sammanblandas med tillgångar som ställföreträdaren
annars förvaltar.”
11 kap. 20 § Entledigande p.g.a. olämplighet
”En god man eller förvaltare som för sig skyldig till missbruk (uppsåt) eller försummelse
(grova fel) vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och
på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är
lämplig att inneha uppdraget, skall entledigas. Beslut om entledigande fattas av
överförmyndaren…”

Beslutsunderlag
1118-16 Svar från god man gällande sammanblandning
+stickkontroll av medskickade kvitton
1118-20 Yttrande från anhörig
1118-21 Yttrande från anhörig
1118-22 Yttrande från boende
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2020-08-14
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/30

42

Betalningsfördelning av arvode enligt
Föräldrabalken 12 kap. 16 § akt 1037

Publiceras inte med hänsyn till skyddande av personuppgifter.
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/31

43

Betalningsfördelning av arvode enligt
Föräldrabalken 12 kap. 16 § akt 1138

Publiceras inte med hänsyn till skyddande av personuppgifter
_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Dnr ÖFN 2020/9

44

Delegationsbeslut
Överförmyndarnämnden 2020-05-01 2020-07-31

Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar:
Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Återrapportering av beslut fattade på delegation under perioden 2020-05-01 - 2020-07-31.
Inför varje sammanträde väljer ordförande och vice ordförande ut 3-4 delegationsbeslut
som ska redogöras i sin helhet vid nämndsammanträdet.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2020-05-01 - 2020-07-31
Tjänsteskrivelse ang delegationsbeslut 1 maj-31 juli 2020.docx
Underlag till delegationsbeslut kombinerad fil.pdf
_____

