
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: torsdagen den 23 januari 2020 kl. 09.00

Plats: Gladanleden 2

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2020 2020/2 2
4 Återrapportering Internkontrollplan 2019 2020/6 3 - 8
5 Internkontrollplan 2020 2020/4 9 - 20
6 Beslutsattestanter 2020 2020/5 21 - 23
7 Entledigande av förvaltare/god man jml 11 kap 20§ 

Föräldrabalken
2020/7

8 Svar på skrivelse till L-EN. 2020/8 24 - 35
9 Utdömande av vite 2019/34

Följande lokaler är bokade till förmöten:
Majoriteten: Sammanträdessalen
Oppositionen: Rummet i slutet av överförmyndarnämndens korridor

Bo Herou (KD)  
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0709-958410  Anna Silver  
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:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 53
Mobil 0709-95 82 53
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 7 januari 2020                          Dnr ÖFN 2020/2

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Dialoger och informationsärenden

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. Ordförandebeslut

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 7 januari 2020.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 9 januari 2020 Dnr ÖFN  2020/6

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Återrapportering Intern kontroll 2019

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna återrapportering av intern 
kontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Rapporten innehåller nämndens sammanfattande bedömning av 
uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och 
granskningar avseende 2019.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2019-01-16
Återrapportering internkontrollplan 2019

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Beslutet skickas till:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef
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Uppföljning internkontrollplan 2019 – Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnden 
 
Denna rapport innehåller nämndens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av internkontrollplanens samtliga 
punkter, både direktåtgärder och granskningar. 

 

Sammanfattning 
 
Nämnden bedömer utifrån nedanstående resultat att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Dokumentation av direktåtgärder och granskning 
 
Nedan dokumenteras internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar. 
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Granskning 

Riskid 1 

Risk Eventuella fel och brister i redovisningshandlingar uppmärksammas ej. 

Kontrollmoment Uppföljning att rätt årsräkningar djupgranskats samt resultatet av granskningen. 

Kontrollmetod Kontroll mot lista i akt. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga årsräkningar. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Bedömningen av granskningen är att det är en liten del som inte är korrekta. Förebyggande åtgärder är vidtagna för att minska 
felaktigheterna ytterligare. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

181 stycken redovisningshandlingar har djupgranskats av totalt cirka 700 stycken. 
 
7 stycken redovisningshandlingar granskades med anmärkning, där anledningen bland annat var oförmåga att redovisa på det sättet 
lagen kräver, sammanblandning av egen samt huvudmans ekonomi etc. 
 
Åtgärder som vidtagits är översyn av hemsidans information samt riktade utbildningstillfällen och personliga kontakter med berörda 
personer.  

Granskningstidpunkt November 2019 

Utförd av  Eva Viggh 
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Granskning 

Riskid 2 

Risk Bristande tillgång på gode män och förvaltare. 

Kontrollmoment Följa upp antalet nyrekryterade gode män och förvaltare. 

Kontrollmetod Kontroll av antal i register över ställföreträdare. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga nyrekryterade gode män och förvaltare. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Nyrekryteringar har gjorts, men det finns ett fortsatt behov, vilket har lett till planerade åtgärder i form av riktade 
rekryteringsinsatser 2020. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

39 stycken personer har rekryterats. 
 
Trots antalet nyrekryteringar finns ett fortsatt behov av nya personer. 
 
Planerade åtgärder är att genomföra riktade rekryteringsinsatser under 2020. 

Granskningstidpunkt November 2019 

Utförd av  Eva Viggh 
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Granskning 

Riskid 3 

Risk Risk för att ställföreträdare inte bedöms vara lämpliga för uppdraget. 

Kontrollmoment Kontinuerliga kontroller av samtliga gode män och förvaltare. 

Kontrollmetod Kontroller av samtliga nyrekryteringar samt årliga kontroller av alla som innehar ärenden. 

Omfattning/ avgränsning Samtliga ställföreträdare, förutom legala förmyndare. 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

361 personer kontrollerades, vilket är samtliga. 
 
Av dessa 361 personer bedöms 3 stycken inte längre vara lämpliga att inneha uppdrag. Lämplighetsbedömningen baseras bland 
annat på utdrag ur register från Kronofogdemyndigheten, polisen och socialtjänsten samt muntliga och skriftliga yttranden från 
berörda ställföreträdare. 
 
Åtgärden är att dessa tre personer inte längre föreslås få inneha uppdrag. 

Granskningstidpunkt November 2019 

Utförd av  Eva Viggh 
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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:

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef Elisabeth 
Wahlström
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 9 januari 2020 Dnr ÖFN 2020/4

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Internkontrollplan 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta 
internkontrollplan 2020 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
handlingsid: Öfn 2020.326431, samt översänder densamma till 
kommunstyrelsen för kännedom

Ärendebeskrivning
Enligt reglementet för intern kontroll ska överförmyndarnämnden årligen 
upprätta och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. 
Kontrollplanen ska bygga på genomförda riskanalyser för verksamheten.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuella ekonomiska konsekvenser har beaktats i genomförd riskanalys.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats i genomförd riskanalys

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-01-09
Interkontrollplan 2020 – Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Riskanalys 2020 – Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Internkontrollplan 2020 
 

Verksamhet: Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

 

Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 

R
is

k
v
ä

rd
e
 Kontroll-

moment 
Vad ska granskas? 
 

Kontrollmetod 
Hur ska granskningen 

utföras? 

Omfattning/ 
avgränsning 
Hur ska urvalet ske? 

Ansvarig 
för genomförandet 

av granskningen 

Rapporteras till 
Till vem ska granskningen 

rapporteras? 

Rapporterings-
tidpunkt 
När ska granskningen 
rapporteras? 

 

1 Risk att det finns fel och 
brister i redovisnings-
handlingar på grund av 
bristande rutiner på 
enheten vilket kan leda till 
rättsförluster för 
huvudmännen. 

3 GRANSKNING 
Inkomna 
årsräkningar ska 
granskas 
avseende om 
kompletteringar 
behöver 
inlämnas. 

Manuell 
genomgång av 
årsräkningar. 

Samtliga 
årsräkningar ska 
granskas avseende 
2019. 

Enhetschef Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsen 

December 2020 

2 Risk för bristande tillgång 
på god man och förvaltare 
på grund av svårigheter att 
hitta personer som åtar sig 
uppdrag vilket kan leda till 
längre väntetid för 
huvudmännen. 

2 DIREKTÅTGÄRD 
Införande av 
riktade 
rekryterings-
insatser. 
 

Kontroll att 
rekryteringsinsatser 
har skett. 

Samtliga 
rekryteringar. 

Enhetschef Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsen 

Juni 2020 
December 2020 
 

3 Risk för hot och våld mot 
tjänsteman på grund av 
missnöje, utsatt situation 
etc. vilket kan leda till 
psykisk ohälsa, 
personskada etc. 

3 GRANSKNING 
Kontrollera antalet 
incidenter 
tjänstemän utsätts 
för. 

Registrering av 
antalet incidenter. 

Samtliga incidenter. Enhetschef Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsen 

Juni 2020 
Oktober 2020 

4 Risk för hot och våld mot 
ställföreträdare på grund av 
missnöje, utsatt situation 
etc. vilket kan leda till 
psykisk ohälsa, 
personskada etc. 

3 DIREKTÅTGÄRD 
Vid utbildning av 
nya ställ-
företrädare ska en 
del särskilt avse 
hot och våld. 

Kontroll att 
utbildning 
avseende hot och 
våld genomförts. 

Nya 
ställföreträdare. 

Enhetschef Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsen 

Juni 2020 
December 2020 
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6 Risk för ej skyndsam 
handläggning av ärenden 
på grund av hög 
arbetsbelastning vilket kan 
leda till rättsförluster för 
huvudman och klagomål 
från medborgare. 

2 GRANSKNING 
Inkomna 
årsräkningar ska 
granskas 
avseende 
inlämningstid i 
relation till datum 
för slutförande av 
granskning. 

Statistik i 
verksamhets-
system. 

Samtliga 
årsräkningar. 

Enhetschef Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsen 

December 2020 
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Förklaringar 
 

Riskid 
Riskid hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny numrering görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Risk 
De risker som är identifierade samt dokumenterade i riskanalysen förs över till den interna kontrollplanen. I riskanalysen bör det alltså finnas fler risker än vad det som är 
med i den interna kontrollplanen. Inga nya riskidentifieringar eller riskformuleringar görs alltså i den interna kontrollplanen. 

 

Riskvärde 
Riskvärdet på risken hämtas från riskanalysdokumentet. Ingen ny riskvärdering görs alltså i den interna kontrollplanen. 
 

Kontrollmoment 
Kontrollmomentet ska kunna visa om riskerna lett till de händelser som befaras. Det är viktigt att formulera kontrollmomentet tydligt så att det framgår vad som ska 
kontrolleras. Exempel på kontrollmoment kan vara kontroll av kännedom om policys, riktlinjer och rutiner, kontroll av utformning av avtal etc. 

 

Kontrollmetod 
För att genomföra ett kontrollmoment behöver man en kontrollmetod som följs på samma sätt varje gång kontrollen genomförs. Exempel på kontrollmetod kan vara 
intervjuer, enkäter, stickprov etc. 

 

Omfattning/avgränsning 
Det är sällan effektivt att kontrollera allt. Var tydlig med hur omfattande kontrollen ska vara för att få en tillräcklig grund för bedömning om eventuella väsentliga avvikelser. 
Exempelvis om stickprov av leverantörsfakturor ska göras, ange hur många leverantörsfakturor som ska kontrolleras. 

 

Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att granskningen utförs. 

 

Rapporteras till  
Ange till vem uppföljningen av den interna kontrollplanen ska rapporteras. 
 

Rapporteringstidpunkt 
Ange hur ofta granskningen ska utföras och när den ska rapporteras.  
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Riskanalys 2020 
 

Verksamhet: Tomelilla-Ystad-Sjöbo Överförmyndarnämnd 

 
Risk-
id 

Risk-
kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … 

(orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 

S
a

n
n

o
li
k

h
e

t 

K
o

n
s

e
k
v

e
n

s
 

R
is

k
v

ä
rd

e
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken?  
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ in-   

byggda kontroller bedöms 
räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms 
risken vara 
acceptabel, 

befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller vara 

tillräckliga, vara 
föremål för 
granskning eller 

direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1 Redovisning Risk att det finns fel och brister i 
redovisningshandlingar på grund av 
bristande rutiner på enheten vilket kan 
leda till rättsförluster för huvudmännen. 

Kännbar Möjlig 2 Granskning Enhetschef Det finns 
indikationer på 
att inlämnade 
redovisnings-
handlingar inte 
är kompletta, 
varför en 
granskning 
föreslås. 

Ja 

2 Verksamhet Risk för bristande tillgång på god man 
och förvaltare på grund av svårigheter att 
hitta personer som åtar sig uppdrag vilket 
kan leda till längre väntetid för 
huvudmännen. 

Kännbar Möjlig 2 Direktåtgärd Enhetschef Det är ett faktum 
att det är svårt 
att hitta 
personer, varför 
en direktåtgärd 
med riktade 
rekryterings-
insatser 
föreslås. 

Ja 

3 Verksamhet Risk för hot och våld mot tjänsteman på 
grund av missnöje, utsatt situation etc. 
vilket kan leda till psykisk ohälsa, 
personskada etc. 

Allvarlig Möjlig 3 Granskning Enhetschef För att 
säkerställa att 
det finns en 
tillräcklig 
säkerhet 
föreslås en 
granskning. 

Ja 
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4 Verksamhet Risk för hot och våld mot ställföreträdare 
på grund av missnöje, utsatt situation etc. 
vilket kan leda till psykisk ohälsa, 
personskada etc. 

Allvarlig Möjlig 3 Direktåtgärd Enhetschef Vid utbildning av 
nya ställ-
företrädare ska 
en del särskilt 
avse hot och 
våld. 

Ja 

5 Regelverk 
Förtroende 

Risk för bristande kunskap om lagar och 
regler på grund av behov av utbildning 
och kompetensutveckling vilket kan leda 
till felaktigheter i handläggningen och 
därmed rättsförluster för huvudman. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner gällande 
utbildning och 
kompetens-
utveckling som 
bedöms 
tillräckliga. 

Nej 

6 Verksamhet 
Förtroende 

Risk för ej skyndsam handläggning av 
ärenden på grund av hög 
arbetsbelastning vilket kan leda till 
rättsförluster för huvudman och klagomål 
från medborgare. 

Kännbar Möjlig 2 Granskning Enhetschef Det finns behov 
av att kontrollera 
den 
genomsnittliga 
handläggnings-
tiden varför 
gransknings 
föreslås. 

Ja 

7 
 

Verksamhet Risk för hot och våld på grund av 
avsaknad av reception vilket kan leda till 
dåligt bemötande för besökare. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner som 
anses tillräckliga 
där bland annat 
endast bokade 
besökare ska 
tas emot. 

Nej 

8 Verksamhet 
Legal 

Risk för att den fysiska tillgängligheten 
inte är tillräcklig på grund av svårigheter 
att ta sig till platsen vilket kan leda till 
missnöje från besökare. 

Kännbar Mindre 
sannolik 

1 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner där bland 
annat besök kan 
förläggas på 
annan plats vid 
behov, vilket 
anses tillräckligt. 

Nej 

9 Finansiell Risk för negativ budgetavvikelse på grund 
av bristande följsamhet vilket kan leda till 
omprioriteringar och eventuella 
neddragningar. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner för 
uppföljning vilket 
anses tillräckligt. 

Nej 
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10 Verksamhet Risk för att ärenden inte har en korrekt 
hantering på grund av att god 
man/förvaltare har för många ärenden 
vilket kan leda till rättsförluster för 
huvudman. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner och en 
dialog gällande 
prioritering i 
ärenden samt 
ständig 
nyrekrytering av 
ställföreträdare, 
vilket anses 
tillräckligt. 

Nej 

11 Verksamhet 
Förtroende 

Risk för felaktigheter i handläggningen av 
ärenden på grund av behov av 
fungerande rutiner, processer och 
kompetensutveckling vilket kan leda till 
rättsförlust för huvudman samt kritik och 
klagomål mot verksamheten. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner gällande 
utbildning och 
kompetens-
utveckling som 
bedöms 
tillräckliga. 

Nej 

12 Förtroende 
Verksamhet 

Risk för att god man/förvaltare missköter 
sitt uppdrag på grund av bristande rutiner, 
och kompetensbrist vilket kan leda till 
rättsförlust för huvudman och dåligt rykte 
för verksamheten. 

Allvarlig Mindre 
sannolik 

2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner vilket 
anses tillräckligt. 

Nej 

13 Verksamhet Risk för svårigheter att rekrytera 
kompetent personal på grund av brist på 
lågt antal sökande med rätt kompetens 
vilket kan leda till personalbrist och 
felaktigheter i handläggning. 

Kännbar Mindre 
sannolik 

1 Acceptabel Enhetschef Nyrekrytering 
sker sällan, 
varför risken 
anses 
acceptabel. 

Ja 
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14 Verksamhet 
Förtroende 

Risk för hög arbetsbelastning på enheten 
på grund av högt antal ärenden och 
personalbrist vilket kan leda till psykisk 
ohälsa och felaktigheter i handläggningen 
samt rättsförlust för huvudman. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner och en 
dialog gällande 
prioritering i 
ärenden, vilket 
anses tillräckligt. 

Nej 

15 Verksamhet 
Förtroende 

Risk för att rutiner och processer inte 
uppdateras på grund av hög 
arbetsbelastning vilket kan leda till lägre 
säkerhet i handläggningen.  

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner och en 
dialog gällande 
prioritering av 
arbetsuppgifter, 
vilket anses 
tillräckligt. 

Nej 

16 Verksamhet 
Förtroende 

Risk för kompetensbrist hos tjänstemän 
på grund av brist på utbildning och 
kompetensutveckling vilket kan leda till 
felaktigheter i handläggning samt 
rättsförlust för huvudman. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns väl 
inarbetade 
rutiner för 
utbildning och 
kompetens-
utveckling vilket 
anses tillräckligt. 

Ja 

17 Verksamhet 
Omvärld 

Risk för bristande samarbete med andra 
aktörer på grund av bristande former för 
samarbete vilket kan leda till att 
medborgare får felaktig information, att 
ärenden inte hanteras skyndsamt eller 
inte hanteras alls. 

Kännbar Möjlig 2 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det finns 
befintliga rutiner 
för ett 
samarbete där 
ett ökat 
samarbete ska 
initieras 
exempelvis 
inom socialtjänst 
och vård och 
omsorg i de tre 
kommunerna. 

Nej 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 

 

Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 

 

Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 

• Verksamhetsrisker 

• Finansiella risker 

• Risker för förtroendeskada 

• Bristande efterlevnad av regelverk 

• Redovisningsrisker 

• Legala risker 

• IT-baserade risker 

 

Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering bör innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga. Fundera inte på orsaker och åtgärder i detta steget. 

 

Sannolikhet 
Bedöm sannolikheten utifrån matrisen för riskvärdering (se bild under rubriken Riskvärde) där det enligt Tomelilla kommuns reglemente finns tre nivåer av sannolikhet: 
- Mindre sannolik 
- Möjlig 
- Sannolik 
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Konsekvens 
Bedöm konsekvensen utifrån matrisen för riskvärdering där det finns fyra nivåer av konsekvenser: 
- Försumbar 
- Lindrig 
- Kännbar 
- Allvarlig 

 
Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens.  
 
0 - Mindre sannolik och försumbar 
0 - Mindre sannolik och lindrig 
0 - Möjlig och försumbar 
 
1 - Mindre sannolik och kännbar 
1 - Möjlig och lindrig 
1 - Sannolik och försumbar 
 
2 - Mindre sannolik och allvarlig 
2 - Möjlig och kännbar 
2 - Sannolik och lindrig 
 
3 - Möjlig och allvarlig 
3 - Sannolik och kännbar 
 
4 - Sannolik och allvarlig 

 

 
 

Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
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Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 

 

Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 

 

Överförs till internkontrollplan 
Risker som har riskvärde: 
 
0 – 1 Behöver inte följas upp utöver normala rutiner 
2 Bör följas upp 
3 – 4 Ska följas upp 
4 Bör åtgärdas omgående 
 
Ange Ja eller Nej om risken ska föras över till den interna kontrollplanen. Risker som är föremål för direktåtgärder ska ingå i den interna kontrollplanen. 
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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:

AnsvarigNamn
AnsvarigTitel
Direkt 0417-18305
Mobil   
elisabeth.wahlstrom@tomelilla.s
e

Tomelilla den 9 januari 2020 Dnr ÖFN  2020/5

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Beslutsattestanter 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar utse beslutsattestanter avseende 2020 i 
enlighet med bilaga, handlingsid: Öfn 2020.xxx.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 februari 2018, Kf § 8/2018, nytt 
attestreglemente för Tomelilla kommun. I reglementet anges att 
nämnderna årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser.

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de 
högsta kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-01-16
Attestantförteckning överförmyndarnämnden, handlingsid: Öfn 2020.xxx.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Projekt Befattning Nuvarande Ersättande befattningNuvarande Nivå

0700 Ordf. Överförmyndarnämndem Bo Herou Vice ordf. Knut Sigander 4

2110 Enhetschef Eva Viggh Kanslichef Johan Linander 4

2111 Kanslichef Johan Linander Enhetschef Eva Viggh 4

Basbelopp år 2020  är fastställt till 47 300kr

Nivå 1 2 bb 94 600

Nivå 2 5 bb 236 500

Nivå 3 10 bb 473 000

Nivå 4 50 bb 2 365 000

Nivå 5 100 bb 4 730 000
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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:

Ann-Charlotte Bengtsson
Överförmyndarhandläggare
Direkt 0417-182 80
Mobil AnsvarigMobil
ann-
charlotte.bengtsson@tomelilla.s
e

Tomelilla den 15 januari 2020 Dnr ÖFN DiaNr

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Skrivelse till överförmyndarnämnden från Lars-
Espen Nilsson.

Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden föreslås lämna följande svar:

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har svarat Länsstyrelsen, i 
enlighet med anmodan, på de frågor som ställdes.

Länsstyrelsen har ännu inte slutfört sin inspektion och 
överförmyndarnämnden avvaktar resultatet av denna.

Ärendebeskrivning
God man Lars-Espen Nilsson inkom 2019-11-06 med en skrivelse till 
överförmyndarnämnden i vilken han framför klagomål på enhetens 
handläggning av hans tidigare inskickade klagomål på den tidigare gode 
mannen. 
Efter sammanträdet som hölls 2019-12-12 där § 61 - Yttrande till 
Länsstyrelsen behandlades, skickades 2019-12-18 en skrivelse till Lars-
Espen Nilsson, där även yttrandet till Länsstyrelsen bifogades. 
Lars-Espen inkom 2019-12-27 med en skrivelse med synpunkter och 
kommentarer på denna skrivelse.

Det har framkommit av presidiet att Lars-Espens skrivelse ska tas upp på 
sammanträde.

Sammanfattning: Lars-Espen Nilsson tog över ett godmansärende 
2019-07-18, efter det att den dåvarande gode mannen begärt sig 
entledigad.
Lars-Espen har efter övertagandet haft synpunkter på hur den tidigare 
gode mannen skött ärendet och är inte heller nöjd med hur 
överförmyndarenheten handlagt ärendet och har skickat in klagomål till 
Länsstyrelsen. Han är även synpunkter på nämndens svar till 
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Länsstyrelsen.

Ekonomiska konsekvenser: Förvaltningen har inte funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Barnperspektivet: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter 
på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet: Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter 
på frågan utifrån detta perspektiv.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-11-06 från god man
Skrivelse 2019-12-18 till god man med bilaga
Skrivelse från god man 2019-12-27

Överförmyndarenheten Sjöbo

Ann-Charlotte Bengtsson
Överförmyndarhandläggare

Beslutet skickas till:

Lars-Espen Nilsson
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