
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 20 maj 2021 kl. 09.00

Plats: Digitalt via Teams

Kallelse med föredragningslista

Ärenden
Diarienr Sidnr

1 Val av justerare och tidpunkt för justering
2 Ändringar i föredragningslistan
3 Dialoger och informationsärenden 2021 2021/2 2
4 Yttrande till tingsrätten 2021/6
5 Tertialbokslut 1 2021 för överförmyndarnämnden 2020/13 3 - 6
6 Beslut om vitesföreläggande 2021/19
7 Beslut om vitesföreläggande 2020/23
8 Beslut om vitesföreläggande 2021/21
9 Beslut om vitesföreläggande 2021/22
10 Beslut om vitesföreläggande 2021/20

Bo Herou (KD) Therese Stendahl
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0737-019145 Therese Stendahl
E-post: kommun@tomelilla.se
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

Handläggare: Therese Stendahl 
Titel: Nämndsekreterare
E-post: therese.stendahl@tomelilla.se
Mobil: 0737-019145

Diarienummer: ÖFN 2021/2

Datum 4 maj 2021

Dialoger och informationsärenden 2021

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

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

1. Kanslichef Johan Linander

- Brukardialog
2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
3. Ordförande Bo Herou

- Ställföreträdarutredningen – Finns att tillgå via denna länk: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2021/05/sou-202136/

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-05-04.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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tomelilla.se 
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se

Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla

Överförmyndarnämnden

Handläggare: Elisabeth Wahlström 
Titel: Ekonomichef
E-post: elisabeth.wahlstrom@tomelilla.se
Telefon: 0417-18305
 

Diarienummer: ÖFN 2020/13

Datum 11 maj 2021

Tertialuppföljning 1 år 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna tertialuppföljning 1, per 30 april 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande ekonomistyrningsregler ska överförmyndarnämnden lämna prognos 
för såväl måluppfyllelse som det ekonomisk utfallet på årsbasis vid tertial 1 och 2, 
dvs per 30 april och 31 augusti. 

Prognosen pekar på att nämnden kommer att ha såväl en god måluppfyllelse och en 
budget i balans vid årsskiftet.

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av det prognostiserade resultatet har inte förvaltningen 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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Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske vid andra tertialet, 31 augusti och kommer att vara 
en del av den lagstadgade delårsrapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2021-05-11.

Tertialuppföljning 1 för år 2021, handlingsid: ÖFN 2021.238.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunstyrelsen
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TERTIALRAPPORT 1 år 2021
Överförmyndarnämnden
Väsentliga händelser

 Covid-19 har givetvis påverkat överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens 
arbete väsentligt även under våren 2021. Från våren 2020 jobbade enheten med halva 
arbetsstyrkan hemifrån och halva från kontoret, som sedan bytte varje dag, men eftersom 
flera medarbetare på enheten redan har varit smittade med covid-19 och detta arbetssätt 
skapade stress så har enheten nu övergått till att arbeta hemifrån när det fungerar och i 
övrigt från kontoret. Nämnden håller sina sammanträden via Teams.

 Under årets första tertial inkommer årsräkningarna från föregående år vilket kräver en 
stor arbetsinsats. Det har också varit flera ställföreträdare som har begärt sig entledigade, 
bland annat på grund av flytt, och därför har enheten behövt göra en extra insats för att 
finna nya lämpliga ställföreträdare.

 Enheten arbetar med att ta fram fler digitala tjänster för huvudmän och ställföreträdare

Intern kontroll
Enligt antagen internkontrollplan ska första redovisningen till överförmyndarnämndens ske till 
juni möte.

Måluppföljning
Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler 
kan göra det som är 
långsiktigt hållbart

Ökad tillgänglighet och 
effektivisering med nyttjande av 
digitaliseringens möjligheter

Målet förväntas uppfyllas. 
Ytterligare e-tjänster håller på 
att utvecklas.

God utbildning ges Gode män och förvaltare ges 
möjlighet till kompetenshöjande 
åtgärder

Målet förväntas uppfyllas. 
Utbildningsinsatser görs 
kontinuerligt. 

Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället 
ökar och invånarna upplever 
att de kan påverka sin vardag

Vara lätta att nå och lätta att 
förstå för huvudmän och 
anhöriga

Målet förväntas uppfyllas. 
Kommer att ha en 
brukardialog för första gången

Trygghet och hälsa
Den upplevda tryggheten 
ökar

God och ändamålsenlig tillsyn 
skapar trygghet för alla

Målet förväntas uppfyllas. 
Granskning av årsräkningar 
pågår. Länsstyrelsen 
granskning av vår verksamhet 
kommer senare under året.
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Rekrytering av ställföreträdare 
med olika bakgrund och 
erfarenheter ger möjlighet till 
ökad trygghet för huvudmännen

Målet förväntas uppfyllas. För 
närvarande pågår aktiva 
annonskampanjer i tidningar 
och på ”tv vid kassan”. 

Överförmyndarnämndens samtliga mål bedöms uppfyllas. 

Ekonomi
Nettokostnad (tkr) Utfall 

jan-apr 
2021

Budget 
2021

Prognos 
2021

Budget-
avvikelse
prognos

Intäkter 1 480,0 4 440,0 4 440,0 0,0
Kostnader -1 371,0 -4 440,0 -4 440,0 0,0
Summa nettokostnad 109,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans per 31 december 2021.

Framtiden
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.
Ställföreträdarutredningen är precis i dagarna överlämnad till regeringen och den vidare 
hanteringen av utredningsförslagen kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens 
framtida arbete
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