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Sidnr
2-7
8 - 11
12 - 17

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

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

Diarienummer: ÖFN 2021/2
Datum 28 september 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. Kanslichef Johan Linander
-

Uppdatering Simrishamn.

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
-

Information kring ett nytt förvaltarskapsärende.

-

Länsstyrelsens protokoll.

-

Statistik.

3. Ordförande Bo Herou
-

Besök på ksau i Simrishamn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-10-06.
Länsstyrelsens protokoll 2021, handlingsid: ÖFN 2021.405.
Komplettering till protokoll 2021, handlingsid: ÖFN 2021.404.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten centralt/övergripande, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande
Therese Stendahl
Nämndsekreterare

2 (2)
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PROTOKOLL

1(4)

2021-09-14

Dnr 203-28499-2021

Överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo och
Ystad

Kontaktperson

Förvaltningsjuridiska enheten
Fredrik Östensson
010-2241717
skane@lansstyrelsen.se

Protokoll fört vid inspektion av den gemensamma
överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo och
Ystad den 26 augusti 2021
Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Anna-Britt D. Adell och
Fredrik Östensson.
Närvarande från överförmyndarnämnden: Ordförande Bo Herou, vice ordförande
Knut Sigander (endast inledande samtal), kanslichef Johan Linander samt
handläggare Ann-Charlotte Bengtsson, Kerstin Andersson, Jenny Thörn och
Charlotte Månsson.
Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. Vid inspektionen ska
länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. (Se 21 §
förmynderskapsförordningen [1995:379].)
Inspektionen inleddes med ett samtal med utgångspunkt i de frågor inför
inspektionsbesök 2021 som besvarats av Ann-Charlotte Bengtsson. Följande
noterades.

1. Myndighetens organisation
Organisationen är oförändrad sedan föregående inspektion. Nämnden har arbetat
med digitala sammanträden under pandemin. Mötena har varit snabba och effektiva
medan det negativa har varit att en upplevd social distans samt att de utbildande
frågorna, som ställs under förmöten och pauser, har saknats. Handläggarna
organiserades i två arbetslag som turades om att arbeta hemma respektive på
kontoret. Detta för att ge utrymme för distansering på kontoret för de
Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

010-224 10 00

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

vx
010-224
11 10

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane
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arbetsuppgifter som inte kan genomföras i hemmet samt minimera risken för att
hela arbetsstyrkan skulle smittas samtidigt. Nu delas arbetsuppgifterna upp generellt
så att de som har arbetsuppgifter som passar för hemarbete arbetar hemma medan
övriga är på kontoret. Hemarbete är planerat september ut i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nämnden planerar fysiskt möte med
utbildning i oktober.
Framöver planeras för samarbete med Simrishamns överförmyndare. Simrishamns
kommun har fattat beslut om att önska gå med i den gemensamma nämnden.
Kommunerna som ingår i den gemensamma nämnden måste också godkänna att
ytterligare kommun ingår. Om samarbetet blir av är det först aktuellt från år 2023,
dvs inget kanslisamarbete dessförinnan finns i planeringen.
Digitaliseringen på myndigheten är prioriterad men nämnden anser att det behövs
gemensamma ansträngningar i närtid, t.ex av Länsstyrelsen. Frågan är för stor för en
liten myndighet. Att vänta på den ev. nya myndighet som föreslås i
ställföreträdarutredningen är inte ett godtagbart alternativ.

2. Överförmyndarens ut- och fortbildning
Utbildning för de nya ledamöterna/suppleanterna i nämnden är planerad till mötet i
oktober. Utbildningen sker internt. Alla ledamöter fick boken God man och
förvaltare i våras.

3. Mottagnings- besöks- och telefontider m.m.
Handläggare och nämndsledamöter kan boka lokaler för möten i kommunhusen i
Ystad och Sjöbo om det finns behov.

4. Verksamhetens omfattning
Överförmyndarnämnden har lämnat underlag för statistik till länsstyrelsen i enlighet
med 26 § förmynderskapsförordningen, avseende verksamhetsåret 2020.

5. Granskning
Verksamheten har 25 procent kvar av årsräkningarna för år 2020 att granska vid
tillfället för inspektionen.
Genomgång av förmynderskapen. En 18 års lista tas ut varje månad för att bevaka
myndighetsdag i förmynderskapen. Beställning om automatiserad notifiering vid
folkbokföring utanför nämndens område är beställd men ännu inte fungerande.
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6. Ställföreträdare
Utbildning om NPS, autism och adhd, ska hållas i september igen för de som inte
hade möjligheten att gå vårens utbildning.

7. Övrigt
Angående att länsstyrelsen är remissinstans rörande ställföreträdarutredningen
önskar nämnden att gode mäns förhållande till banker och myndigheter – vad de har
för rättigheter att få ut för handlingar, vilka rättigheter de har att ansöka om
(försörjningsstöd, LSS, få ut deklarationer m.m,) tas upp i remissvaret. Det blir
olika svar från olika myndigheter och instanser. Det blir ett praktiskt bekymmer för
gode män som får svårt att fullgöra sitt uppdrag.
Även frågan om hur och när delgivning bör användas diskuterades med särskilt fokus
på förenklad delgivning

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen det av
överförmyndarnämnden förda registret samt ett antal slumpvis utvalda akter.
Akt nr 2017265 granskades efter att klagomål inkommit. Länsstyrelsen har inte
något att anmärka på nämndens handläggning.

Granskade akter
Godmanskap för ensamkommande barn: Akt nr 202093
Förmynderskap: Akt nr 201322, 2018121, 2018134, 2018123 (SFV)
Godmanskap: Akt nr 2019159 (11:2), 201848, 1043, 2019204, 2018266, 903,
201837, 2016111, 2018134 (11:2), 201784 (sörja för person), 2017265
Förvaltarskap: Akt nr 2016305, 201784 (bevaka rätt och förvalta egendom)
Generella synpunkter

Det är generellt god ordning i akterna, de är överskådliga och välskötta. Varje akt är
försedd med aktbeteckning. Handlingarna är sorterade i kronologisk ordning eller
på annat lämpligt sätt, i förekommande fall ankomststämplade, försedda med
aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. Noteringarna på
dagboksbladet bedöms uppfylla kraven i 5 kap 2 § offentlighets och sekretesslagen.
Ankomst av årsräkning, granskning av densamma och beslut om arvode behandlas
som tre separata händelser. Om flera förmynderskap förekommer inom samma
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familj upprättas ett separat ärende för varje person – denna modell är enligt
Länsstyrelsens uppfattning att rekommendera.
Övriga påpekanden

I akt 2018134 utsågs god man enligt 11 kap 2 § till underårig för att bevaka rätt i
dödsbo i juni 2018. Kopia av bouppteckning kommer in den 19 oktober 2018.
Arvskifte dröjer och i april 2020 begär myndigheten in redogörelse av skifteshinder.
Redogörelsen begärs sedan in var sjätte månad i enlighet med stadgandet i 15 kap 3 §
föräldrabalken. Redogörelsen skulle alltså lämnats in var sjätte månad sedan april
2019 vilket inte gjorts. Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson förklarar vid det
avslutande samtalet att verksamheten uppmärksammade att de hade bristande
rutiner rörande bevakning av redogörelsen om skifteshinder som därefter
förbättrats. Länsstyrelsen kan av handläggningen i bl.a. akt 2018123 se att rutinerna
synes ha förbättrats.

Protokollet har upprättats av länsassessorn Fredrik Östensson och justerats av
länsassessorn Anna-Britt D. Adell. Protokollet har bekräftats digitalt och saknar
därför namnunderskrifter.
Bilaga:
Frågor inför inspektionsbesök 2021
Kopia till:
Justitieombudsmannen, JOkansli@jo.se
Kommunstyrelserna i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
Kommunfullmäktige i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner
Kommunens revisorer i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 mars 2021

Öfn § 13

Dnr ÖFN 2021/12

Svar på budgetremiss för mål och budget
2022 med plan för 2023-2024
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds
beslut
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
remissyttrande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun fastställde den 27 januari 2021, ks § 7/2021,
budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med plan för 2023-2024 samt
remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de utmaningar och
möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod.
Nämnden ska svara på remissen senast den 9 april och budgetberedningen kommer
att träffa presidierna för nämnderna 21–22 april för genomgång av remissyttranden
och eventuellt tillkommande frågor.
Ekonomiska konsekvenser
Se yttrandet i övrigt.
Barnperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på
frågan utifrån detta perspektiv.

Justerandes sign
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
25 mars 2021

§ 13 forts.

Uppföljning
Efter kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner har antagit
budget för 2022 vet nämnden vilka resurser som finns tillgängliga för nästa års
arbete. Då kan internbudget och mål för 2022 slutligt antas.

Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till
remissyttrande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Öfn 2021.159
Remissyttrande budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: Öfn 2021.136
Ks § 7/2021 Fastställande av budgetförutsättningar för mål och budget 2022 med
plan för 2023-2024, handlingsid: Öfn 2021.109
Förslag till budgetanvisningar 2022 -2024, handlingsid: Öfn 2021.111
_________

Beslutet skickas till:
Budgetberedningen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Justerandes sign
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REMISSYTTRANDE BUDGET 2022 MED PLAN 2023-2024
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
1.
NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE
Utöva tillsyn över samtliga förmyndare, gode män och förvaltare i Tomelilla, Ystad och Sjöbo.
Myndighetsutövning kopplad till tillsynsverksamheten.
2.

DRIFTBUDGET

2.1. Beskriv nämndens största och viktigaste utmaningar samt åtgärder
Verksamheten är i stort behov av ett fungerande digitalt stöd så att e-tjänster ska kunna erbjudas
både till sökanden och till ställföreträdare.
Ärendena tenderar att bli mer komplicerade och tidkrävande och som en följd kommer
kostnaden för arvoden till ställföreträdare att öka. Det är också en ökande utmaning att kunna
rekrytera tillräckligt antal nya ställföreträdare och framför allt är det svårt att rekrytera
ställföreträdare i de mer komplexa ärendena som är svåra att utöva av en lekman. På sikt kommer
det med stor sannolikhet bli nödvändigt för överförmyndarnämnden att anlita professionella
ställföreträdare alternativt att själva bilda en förvaltarenhet.
Den stora omsättningen i ärenden och de ökade kraven på hur en rättssäker och effektiv tillsyn
ska utövas gör att behovet av utökade handläggarresurser har uppkommit. De befintliga lokalerna
för handläggarkansliet möjliggör i dagsläget ingen utökning av personalen och i det fall
verksamheten kommer att växa behöver lokalbehovet ses över.
En diskussion om sammanslagning med en eller flera andra kommuner har inletts. En sådan
åtgärd kan genomföras först 1 januari 2023.
2.2. Demografiska effekter
En äldre befolkning ställer större krav på överförmyndarverksamheten. Precis som
kommunstyrelsens skriver så är det i grunden något bra att allt fler lever längre, men det bidrar till
betydande utmaningar för överförmyndarverksamheten.
2.3. Budgetens påverkan på barnperspektivet
En fungerande överförmyndarverksamhet är viktigt för barn som behöver hjälp av en
ställföreträdare.
3.
INVESTERINGSBUDGET
Verksamheten har inga investeringar.
4. AVGIFTER OCH TAXOR
Verksamheten har inga avgifter och taxor.
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5. NÄMNDENS MÅL
Överförmyndarnämnden antog sina mål för 2021 den 10 december 2020, Öfn § 76/2020. Under
hösten 2021 kommer nämnden att arbeta genom målen för 2022, men tillsvidare är det de
antagna målen för 2021 som får anses vara gällande även för år 2022.
Överförmyndarverksamheten granskas mycket noga årligen av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens
rapport visar på ett bra sätt huruvida nämndens mål om att ha en god och ändamålsenlig tillsyn
klaras eller inte. Nämndens mål om god och ändamålsenlig tillsyn kan därför vara ett förslag på
mål för att förstärka god ekonomisk hushållning.
Hållbar utveckling
Förenkling leder till att fler kan
göra det som är långsiktigt
hållbart
God utbildning ges
Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar
och invånarna upplever att de kan
påverka sin vardag
Trygghet och hälsa
Den upplevda tryggheten ökar

Ökad tillgänglighet och effektivisering
med nyttjande av digitaliseringens
möjligheter
Gode män och förvaltare ges möjlighet
till kompetenshöjande åtgärder
Vara lätta att nå och lätta att förstå för
huvudmän och anhöriga

God och 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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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Handläggare: Ann-Charlotte Bengtsson
Titel: Överförmyndarhandläggare
E-post: ann-charlotte.bengtsson@tomelilla.se
Telefon: 0417-182 80

Diarienummer: ÖFN 2021/33
Datum 27 september 2021

Granskning av internkontrollplan 2021
punkt 17
Förvaltningens förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar lägga granskningsrapport av punkt 17 i intern
kontrollplanen för 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I enlighet med Tomelilla kommuns reglemente upprättade Tomelilla-Ystad-Sjöbo
överförmyndarnämnd Intern kontrollplan för 2021.
Punkt 17 i planen avser: 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.
Tomelilla kommuns hemsida har uppdaterats med länkar till myndigheter och
informationssidor som kan vara till nytta för medborgarna samt har omfattande
uppdatering/komplettering av informationsmaterial gjorts. Risken får härmed anses
hanterad.
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.

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, Överförmyndarenheten Tomelilla, Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Ingen uppföljning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, handläggare Ann-Charlotte Bengtsson, 2021-09-27.
Uppföljning av Internkontrollplan 2021 punkt 17, handlingsid: ÖFN 2021.406.
Internkontrollplan 2021, handlingsid: ÖFN 2021.17.
Överförmyndarenheten Tomelilla

Ann-Charlotte Bengtsson
Överförmyndarhandläggare
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson

2 (2)
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Uppföljning internkontrollplan 2021 – punkt 17 –
Överförmyndarnämnden
Direktåtgärd
Riskid

17

Risk

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.

Kontrollmoment

Upprätta informationsmaterial för andra aktörer att ta del av.

Sammanfattande resultat
av åtgärd
Detaljerad beskrivning av
resultatet med förslag på
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Informationsmaterial har uppdaterats/kompletterats på Tomelilla kommuns hemsida.

Utförd av

Tf. enhetschef Ann-Charlotte Bengtsson

Tomelilla kommuns hemsida har uppdaterats med länkar till myndigheter och informationssidor som kan vara till nytta för
medborgarna samt har omfattande uppdatering/komplettering av informationsmaterial gjorts.
Oktober 2021
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Internkontrollplan 2021
Riskid

15

16

17

Risk
Att en negativ händelse
inträffar

Risk för att rutiner,
processer och
blanketter inte
uppdateras och
vidareutvecklas på
grund av brist på tid,
kompetens och
support, vilket kan
leda till lägre
säkerhet i
handläggningen.
Risk för
kompetensbrist hos
tjänstemän på grund
av brist på utbildning
och
kompetensutvecklin
g vilket kan leda till
felaktigheter i
handläggning samt
rättsförlust för
huvudman.
Risk för bristande
samarbete med
andra aktörer på
grund av bristande
former för
samarbete vilket kan
leda till att

Riskvärde

Verksamhet: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vad ska granskas?

Hur ska granskningen utföras?

Omfattning/
avgränsning
Hur ska urvalet ske?

(Ange tydligt om det är ett
kontrollmoment eller en
direktåtgärd.)

Ansvarig
för
genomförandet
av granskningen

Rapporteras
till

Rapporteringstidpunkt

Till vem ska
granskningen
rapporteras?

När ska granskningen
rapporteras?
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Inventering och
upprättande av
tidsplan gällande vilka
rutiner, processer och
blanketter som
behöver upprättas eller
uppdateras samt vem
som ska göra vad

Sammanställning av
befintliga rutiner,
processer och blanketter
med information om
status och senaste
uppdatering samt
prioriteringslista med
rutiner, processer och
blanketter som behöver
upprättas.

Samtliga

Handläggare
AnnCharlotte
Bengtsson

Överförmyndarn
ämnden

December 2021

6

Inventering av
utbildningsbehovet för
personalen

Sammanställning av
genomförda utbildningar
samt av vilka
utbildningsinsatser som
behövs

Samtliga

Enhetschef
Johan
Linander

Överförmyndarn
ämnden

Juni 2021

9

Upprätta
informationsmaterial
för andra aktörer att ta
del av.

Sammanställning över
vilket material som
upprättats.

Genom prioritering

Handläggare
AnnCharlotte
Bengtsson

Överförmyndarn
ämnden

Oktober 2021

15

medborgare får
felaktig information,
att ärenden inte
hanteras skyndsamt
eller inte hanteras
alls.

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
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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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