
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen  den 13 juni 2019 kl. 09.00

Plats: Äppelkriget i kommunhuset

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2019 2019/2 2
4 Begäran om byte av god man 2019/31
5 Vitesföreläggande 2019/32
6 Vitesföreläggande 2019/33
7 Vitesföreläggande 2019/34
8 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämndens 

mål 2020
2019/35 3 - 6

Bo Herou (KD) Olof Hammar
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-181 23 Olof Hammar
Telefon "Ange telefonnr" "Ange namn" 
E-post: kommun@tomelilla.se
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Olof Hammar
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
olof.hammar@tomelilla.se

Tomelilla den 28 maj 2019 Dnr ÖFN 2019/2

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Dialoger och informationsärenden 2019-06-13

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen 
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd genomför idag dialoger och 
information enligt följande:

1. Information från förvaltningen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2019-05-28

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Olof Hammar
Nämndsekreterare
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Kommunledning, 
Samhällsbyggnad, Kultur- 
och fritid
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Eva Lundberg
Verksamhetsutvecklare
Direkt 0417-18236
Mobil 0709-958236
eva.lundberg@tomelilla.se

Tomelilla den 4 juni 2019 Dnr KS DiaNr

Kommunstyrelsen

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämndens mål 
2020

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar anta mål 2020 i enlighet med förslaget 
och översänder desamma till kommunstyrelsen för kännedom. 

Ärendebeskrivning
Den gemensamma överförmyndarnämnden hade i samband med 
sammanträdet den 16 maj 2019 en måldag där nämndens mål och 
inriktning för 2020 diskuterades. Förvaltningen har tillsammans med 
nämndens ordförande och vice ordförande sammanställt den diskussion 
som fördes. I enlighet med den nya modellen för tillitsbaserad ledning och 
styrning har förvaltningen tagit fram en nulägesanalys som ligger till grund 
för de politiska målen, handlingsid: Öfn 2019.209.
Utifrån fullmäktiges tre målområde och övergripande mål har fem förslag 
till mål formulerats, förvaltningens åtgärder för att uppnå nämndmålen 
och mätare av dessa kommer att kompletteras senare.
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Nyckeltal
I den löpande uppföljningen av nämndens verksamhet ska även relevanta 
nyckeltal följas, förvaltningen föreslår att dessa nyckeltal till största delen 
överensstämmer med den statistikrapportering som lämnas till staten.

 Antal aktuella ärende
 Antal ställföreträdare som byts ut
 Överförmyndares totalkostnad för ställföreträdarskap fördelat per 

kommuninvånare 
 Överförmyndares totalkostnad för ställföreträdarskap fördelat per 

ställföreträdarskap
 Totalkostnaden för ställföreträdares arvoden och kommunens 

andel i procent och kronor
 Antalet granskade redovisningshandlingar

Prioriterade förbättringsområden under mandatperioden
Med ett utifrånperspektiv har följande förbättringsområde och 
kvalitetsförbättringar identifierats för överförmyndarverksamheten. 

 Se över information på webben så att allt fler kan få svar direkt på 
enkla och ofta ställda frågor.

 Undersöka möjlighet till webbaserad utbildning för gode män
 Uppdatera alla blanketter
 Revidera dokumenthanteringsplanen för att om mjöligt kunna 

gallra oftare och mer
 Göra en översyn av samtliga styrdokument

Beslutsunderlag
Förvaltningens nulägesanalys, handlingsid: Öfn 2019.209

Kommunledningskontoret

Eva Lundberg
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till:

Enhetschef överförmyndarkansliet, Eva Viggh
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Nulägesanalys

Problem/utmaningar

 Huvudmännen har minskad möjlighet att stå för sina arvoden, kommer i högre grad belasta 
kommunen.

 Växande verksamhet med de för- och nackdelar det innebär
 Ökat antal gode män gör att vår kunskap om dem och vår kontakt med dem blir mindre.
 Rekrytering av nya gode män.
 Föråldrad lagstiftning som behöver ses över och moderniseras.
 Höga och ibland felaktiga förväntningar på god man och förvaltare.
 Utvidgad personkrets för godmanskap och förvaltarskap.
 Svåra och komplexa ärenden.
 Enhetens behov av kompetens inom olika områden.

Behov hos dem vi finns till för

 Kommunikation och tydlighet
 Klagomålshantering
 Ökade behov hos huvudmännen
 Ska det finnas professionella gode män till de svåraste ärendena?

Ambition

 Ge en bra grundutbildning och en kontinuerlig kompetensutveckling till våra gode män och 
förvaltare.

 Utbildning och kompetensutveckling till handläggarna.
 Ha en korrekt och rättssäker handläggning/myndighetsutövning.
 Ha en bra service till medborgarna
 Vara lätta att nå, lätta att förstå och ge besked/beslut så snart som möjligt.
 Utveckla verksamheten framåt.
 Ökad digitalisering för att förenkla ex redovisning.
 Förbättra informationsmaterial och hemsidan.
 En bra arbetsmiljö för handläggare och ställföreträdare.

Styrdokument

 Ny delegationsordning har antagits.
 Risk- och väsentlighetsanalys gjorts och internkontrollplan antagits.
 Mål för nämnden ska antas under 2019.

Trender/omvärlden

 Ökat antal äldre-äldre, men även yngre huvudmän med olika diagnoser.
 Behovet av att digitalisera verksamheten för att förenkla.
 Ökad specialisering i samhället/förändrad omvärld gör att fler behöver stöd och hjälp.
 Ändrad lagstiftning inom olika områden.
 Besparingar inom olika verksamheter kan göra att antalet ärenden ökar hos öf.
 Exponering av verksamheten i media.
  Nya krav, mer kontroll från statens sida.
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 Ökad komplexitet och svårighetsgrad i ärendena.
 Ökat antal begäran om arvode inkommer till öf. 
 Minskat samhällsengagemang inom ideella verksamheter i samhället, ex god man och 

förvaltaruppdrag.
 Mer stress i vårt samhälle och i vår vardag.

Resultat

 Hittills fått bra omdömen vid Länsstyrelsens inspektioner.
 Måluppfyllnaden för 2018 var god.
 De beslut vi får från överinstanserna visar att vi oftast ligger rätt i vår handläggning och i vårt 

beslutsfattande.

Dialog

 Vi är en liten grupp
 Chef är även medarbetare
 Positivt att ha arbetsledning i gruppen men upplevt ökat avstånd till olika centrala funktioner 

i och med flytt till andra lokaler.
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