
Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tid: Torsdagen den 16 september 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 Delårsrapport januari-augusti 2021 (TB2) för 

överförmyndarnämnden
2020/13 3 - 8

5 Beslut efter begäran om byte av förvaltare/god man 2021/31
6 Beslut om entledigande av förvaltare och 

förordande av förvaltare
2021/26

7 Vitesföreläggande 2021/32
8 Anmälningsärenden 2021 2021/3 9 - 10

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 31 augusti 2021

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:

1. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
2. Ordförande Bo Herou

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-08-31.

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 8 september 2021

Delårsrapport januari-augusti 2021 för 
överförmyndarnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapporten per 
31 augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten fokuserar på det prognostiserade utfallet för såväl måluppfyllelsen 
som ekonomin per 31 december 2021.

Prognosen pekar på att samtliga mål kommer att uppfyllas och att det ekonomiska 
utfallet ryms inom det budgeterade ramen. 

Ekonomiska konsekvenser
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Barnperspektivet
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Miljöperspektivet
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Uppföljning
I samband med årsredovisningen sker den slutliga uppföljningen av årets verksamhet 
och resultat.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, 2021-09-08.

Delårsrapport jan-aug 2021 Överförmyndarnämnden, handlingsid: ÖFN 2021.238.

Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Elisabeth Wahlström

Ekonomichef

Beslutet skickas till:

Ystads kommun

Sjöbo kommun

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Delårsrapport jan-
aug 2021

Överförmyndarnämnden
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Delårsrapport jan-aug 2021 1

Verksamhetsanalyser

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Bo Herou (KD)

Ansvarsområde
 Hantera ansökningar om god man

 Rekrytera ställföreträdare

 Utbilda och kompetensutveckla ställföreträdare

 Utöva tillsyn över ställföreträdare

 Granska ställföreträdarnas ekonomiska redovisningshandlingar

 Korrekt och rättssäker handläggning av ärenden

 Ge service till medborgarna

 Redovisa statistik till länsstyrelsen med flera

 Företräda nämnden i domstol

 Skriva yttranden till JO, Länsstyrelsen, domstol med flera

Väsentliga händelser
- Covid-19 har givetvis påverkat överförmyndarenhetens och överförmyndarnämndens 
arbete väsentligt även under våren och sommaren 2021. Exempelvis håller nämnden sina 
sammanträden via Teams.

- Sjukskrivningar har gjort att arbetsbördan varit hög under hela 2021. Deltidsanställd 
överförmyndaradministratör har anställts för resten av året.

- Simrishamns kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma 
överförmyndarnämnden och överförmyndarkansliet. Frågan behandlas för närvarande 
politiskt av de tre nuvarande kommunerna.

Verksamhetsuppföljning
Under perioden har arbetet fortsatt med att erbjuda huvudmän, ställföreträdare och 
medborgare fler digitala lösningar.

Pandemin har gjort att nästan alla kompetenshöjande åtgärder för gode män, förvaltare och 
personalen har fått ske digitalt.
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Delårsrapport jan-aug 2021 2

Det har varit ett stort behov av rekrytering av nya ställföreträdare. Olika 
marknadsföringsåtgärder har vidtagits. Enheten har lyckats hitta ett tillräckligt antal så här 
långt. Arbete fortsätter för att hitta fler ställföreträdare med olika bakgrund och 
erfarenheter och att förbättra matchningen mellan huvudman och ställföreträdare.

Intern kontroll
En av de risker som identifierades var att kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist 
på utbildning och kompetensutveckling skulle kunna leda till felaktigheter i handläggning 
samt rättsförlust för huvudman.

Inventering av utbildningsbehovet för personalen har gjorts och slutsatsen blev:

Samtliga anställda på överförmyndarenheten har beskrivit vilka utbildningar de har 
genomfört det senaste året och vilken ytterligare vidareutbildning de anser sig ha behov av. 
Enhetens medarbetare har olika behov och önskemål. Det handlar om allt från regler vid 
arv och dödsbo samt tillståndsärenden för omyndiga till digitaliseringens nya krav.

Risken för felaktigheter i handläggning och rättsförlust för huvudman på grund av 
bristande utbildning och kompetensutveckling bedöms som mycket låg.

Medarbetarna kommer att fortsätta deltaga på de utbildningar som känns relevanta. Vid 
behov behöver rättslig expertis tas in.

Måluppföljning
Nämndsmål Bedömning
Hållbar utveckling 
Gode män och förvaltare ges möjlighet till kompetenshöjande åtgärder.

Ökad tillgänglighet och effektivisering med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter.

Delaktighet och egenmakt 
Vara lätta att nå och lätta att förstå för huvudmän och anhöriga.

Trygghet och hälsa
God ändamålsenlig tillsyn skapar trygghet för alla.

Rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för huvudmännen.
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Delårsrapport jan-aug 2021 3

Ekonomi
Nettokostnader (tkr) Utfall 

jan-
aug 

2020

Utfall 
jan-
aug 
2021

Budget 
jan-dec 

2021

Prognos 
jan-dec 

2021

Avvikelse

Intäkter 2 923 2 974 4 440 4 440 0

Kostnader -2 690 -2 770 -4 440 -4 440 0

Summa nettokostnader (tkr) 233 204 0 0 0

Överförmyndarnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.

Framtid
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 överlämnad till regeringen och den vidare hanteringen av 
utredningsförslagen kommer att vara viktig för överförmyndarverksamhetens framtida 
arbete.

Eventuellt samgående med Simrishamn från 1 januari 2023 kommer att innebära ett stort 
förberedande arbete.
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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 2021/3

Datum 29 juli 2021

Anmälningsärenden september 2021

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

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 
september 2021.

 Revisorerna § 29/2021 Revisionens arbetsordning.

 Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

 Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-07-29.

Revisorerna § 29/2021 Revisionens arbetsordning, handlingsid: ÖFN 2021.331.

Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: 
ÖFN 2021.343.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: ÖFN 
2021.344.
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Therese Stendahl

Nämndsekreterare
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