
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 17 september 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 3
4 Grundlägande granskning av 

överförmyndarnämnden 2020
2020/41 4 - 27

5 Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
överförmyndarnämnden

2019/4 28 - 30

6 Ansökan om uttag från spärrat konto 2020/38 31
7 Beslut om utdömande av vite enligt föräldrabalken 

16 kap. 13 §
2020/27

8 Beslut om vitesföreläggande 2020/27
9 Ansökan om samtycke till placering enligt FB 13 kap 

6 §
2020/40

10 Beslut om utdömande av vite enligt Föräldrabalken 
16 kap 13 §

2020/29

11 Beslut om vitesföreläggande 2020/29
12 Beslut om utdömande av vite enligt Föräldrabalken 

16 kap 13 §
2020/30

13 Beslut om vitesföreläggande 2020/30
14 Beslut om utdömande av vite enligt föräldrabalken 

16 kap 13 §
2020/23

15 Beslut om vitesföreläggande 2020/23

1



Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Bo Herou (KD) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0417-182 06 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
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 3 september 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 dialoger och 
information enligt följande:

- Enhetschef Eva Viggh informerar om aktuella frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 3 september 2020.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Anna Silver
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
Bankgiro 5346-0465
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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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 

21



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 

24



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
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

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

Tomelilla den 15 september 2020 Dnr ÖFN 2019/4

Överförmyndarnämnden

Delårsrapport januari-augusti 2020 för 
överförmyndarnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden godkänner tertialuppföljning 2, per 31 augusti 
2020.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten fokuserar på det prognostiserade utfallet per 31 
december 2020. 

Prognosen pekar på att nämnden kommer att ha ett budgetöverskott på 
200 tkr vid årets slut vilket kommer att regleras med 
medlemskommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2020-09-15
Delårsrapport jan-aug 2020

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström
Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Eva Viggh Enhetschef 
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Delårsrapport jan-aug 2020
Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bo Herou (KD)

Ansvarsområde
Tillsyn över legala och tillförordnade förmyndare, godemän och förvaltare i Tomelilla, Ystad och 
Sjöbo.
Rekrytera och utbilda gode män och förvaltare.
Myndighetsutövning.
Intern och extern information om verksamheten.

Verksamhetsuppföljning
Tomelilla kommun lanserade den 5 maj 2020 en ny plattform för e-tjänster med Mina sidor. Man 
kommer att kunna logga in i e-tjänsten via Bank-ID och sedan följa ärendet på Mina sidor. 
Överförmyndarenheten har fått lista processer i prioriteringsordning där vi önskade e-tjänster 
och i dagsläget finns intresseanmälan för uppdrag och förvaltarfrihetsbevis som e-tjänster på 
Tomelilla kommuns hemsida. Enheten håller på att färdigställa processer för förteckning, 
årsräkning, sluträkning och redogörelse samt ansökan om uttagsbeslut.
På grund av Covid-19 har enheten och nämnden ändrat arbetssätt. Enheten bemannar med halv 
arbetsstyrka på kontoret och halv styrka hemifrån och arbetslagen byts om. Detta för att 
förhindra att all personal smittas samtidigt.
Nämnden kommer från och med maj hålla beredning och sammanträde via Teams

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Nytt verksamhetssystem kommer att vara i drift under året.
Ge gode män och förvaltare ökad möjlighet till kompetenshöjande insatser.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Under året kommer utbildningsinsatser att ges till gode män och 
förvaltare
Delaktighet och egenmakt 
Tillgång till enkel och rättssäker synpunktshantering.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Nya rutiner för synpunktshantering har genomförts under första 
kvartalet 2020
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Trygghet och hälsa
God ändamålsenligt tillsyn skapar trygghet för alla.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Nytt verksamhetssystem ska underlätta granskning av årsräkningar.
Nå nya grupper av människor för att tillgodose behoven hos huvudmännen.
Kommentar:
Målet bedöms bli uppfyllt. Marknadsföringsinsatser för att få upp intresset för gode män och 
förvaltare sker kontinuerligt.

Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 
2019

Utfall 
jan-
aug 

2020

Budget 
jan-dec 

2020

Prognos 
jan-dec 

2020

Avvikelse

Intäkter 1 623 2 923 4 374 4 374 0
Kostnader -2 644 -2 691 -4 374 -4 174 200
Summa nettokostnader (tkr) 1 021 232 0 200 200

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett budgetöverskott per 31 december 2020 vilket 
kommer regleras med medlemskommunerna.

Framtid
Utbildningsdag för samtliga intresserade gode män och förvaltare kommer att genomföras digitalt 
via Teams. Föreläsare är Jan Wallgren, en auktoritet inom området.
Det finns ett stort behov av en lagöversyn av Föräldrabalken, som är en idag föråldrad 
lagstiftning som inte passar dagens samhälle. Bland annat behöver rekvisiten för godmanskap och 
förvaltarskap ses över men också gränserna för vem som ska stå för arvodet till ställföreträdaren. 
Dagens gränser är så lågt satta att det i många fall är svårt för en god man eller förvaltare att 
kunna få ut sitt arvode.
Ärendena tenderar bli mer komplicerade och tidskrävande och det är ibland tveksamt om det är 
lämpligt att de läggs på en lekman. Sannolikheten är stor att överförmyndarenheten kommer att 
ha behov av att anlita företag som erbjuder professionella gode män och förvaltare i ärenden där 
det inte går att rekrytera eller där det inte är lämpligt att tillfråga en ideell kraft. Detta kommer att 
innebära en ökad kostnad i arvodesbudgeten.
Verksamheten har ett behov av att fortsätta den digitala utvecklingen så att fler e-tjänster kan 
erbjudas sökande och ställföreträdare.
Högre krav på handläggning och granskning gör att arbetsbelastningen på enheten är hög. För att 
kunna möta de ökande kraven på rättssäker handläggning inom rimlig tid behöver enheten 
förstärkas med ytterligare handläggare.
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