Tomelilla kommun
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas
Tid:

torsdagen den 7 april 2022 kl. 09.00

Plats:

Sammanträdesrummet, Glandanleden 2

Kallelse med föredragningslista
Ärenden

Diarienr

1

Val av justerare och tid för justering

2

Ändringar i föredragningslistan

3

Dialoger och informationsärenden 2022

2022/2

4

Beslut om vitesföreläggande

2022/14

5

Beslut efter begäran om byte av ställföreträdare

2022/13

Bo Herou (KD)
Ordförande

Anna Silver
Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
Telefon 0709-95 83 08 Anna Silver
E-post: kommun@tomelilla.se
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Sidnr

2-6

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Handläggare: Anna Silver
Titel: Nämndsekreterare
E-post: anna.silver@tomelilla.se
Mobil: 0709958308

Diarienummer: ÖFN 2022/2
Datum 15 mars 2022

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
2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
-

Aktuell statistik

-

Information från SKR gällande direktiv för ensamkommande barn

3. Ordförande Bo Herou
-

Ordförandebeslut – lokalbehov överförmyndarnämnden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-03-31
Anna Silver
Nämndsekreterare

tomelilla.se
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se
Tomelilla kommun, , Gustafs Torg 16, 273 80 Tomelilla
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Överförmyndarnämnden

Handläggare: Bo Herou (KD)
Titel: Ordförande
E-post: bo.herou@tomelilla.se
Telefon:
Mobil:

Datum 24 mars 2022

Ordförandebeslut - lokalbehov
överförmyndarenheten
Ordförandebeslut

Överförmyndarnämndens presidium beslutar tillskriva kommunstyrelsen angående
överförmyndarenhetens lokalbehov i enlighet med ärendebeskrivningen.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2023 utökas överförmyndarenheten med 2,5 tjänster i och med
Simrishamns anslutning till vår gemensamma Sydöstra Skånes överförmyndarenhet.
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När enheten går från sex till nio anställda personer så ökar behovet av antalet kontor
med samma antal. Eftersom enheten ständigt arbetar med sekretessbelagt material
och akterna inte är digitala så går det inte att arbeta hemifrån mer än i undantagsfall.
De nya lokalerna behövs under december månad 2022 för att en flytt ska kunna
genomföras innan själva sammanslagningen den 1 januari 2023.
Nuvarande lokaler på Gladanleden innehåller sex kontorsrum plus ett mindre
fikarum där extrapersonal också haft ett skrivbord. Därtill finns aktskåpen i ett
specialrum i ett utrymme vid miljöförbundets kontor, det finns en gemensam
reception, gemensamt fikarum med kök, ett gemensamt större mötesrum och ett
gemensamt mindre mötesrum med högre säkerhet. På Gladanleden finns ingen
möjlighet att utöka med ytterligare tre kontor.
Det som behövs från december 2022 är alltså nio kontorsrum, rum för aktskåp på
minst 20 kvm, tillgång till någon form av reception, tillgång till större mötesrum,
tillgång till mindre säkert mötesrum, samt tillgång till fikarum med köksmöjlighet.
Det allra enklaste skulle vara om överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset

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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där det redan finns en reception, mötesrum, fikarum, säkra mötesrum och särskilda
utrymmen för närarkiv.
I dagsläget finns det inte tillräckligt många lediga kontor i kommunhuset så en sådan
lösning kräver att någon enhet eller del av enhet flyttar från kommunhuset till annan
lokal i Tomelilla. En sådan lokal skulle med fördel kunna vara Stenhuset vid Torget.
Det finns redan ett par enheter som har sagt att de kan tänka sig att flytta dit.
Överförmyndarnämnden vill med emfas påpeka att det är viktigt att beslut om
Stenhuset vid Torget tas inom kort. Om beslutet blir att inte köpa fastigheten så
måste andra kontorslokaler hittas. Ska en rotation av personal genomföras så att
överförmyndarenheten kan flytta in i kommunhuset så måste dessutom beslut fattas
av kommundirektör om vilka som i så fall ska flytta ut från kommunhuset.
Överförmyndarnämnden har även blivit kontaktade av Hörby kommun som visat
intresse för att ingå i Sydöstra Skånes överförmyndarenhet och nämnd. Huruvida det
är önskvärt eller möjligt har varken nämnden eller de fyra kommunfullmäktige i
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn tagit ställning till. Skulle Hörby få gå med i
vår enhet så krävs ytterligare 1,5 tjänster. Om Höörs kommun då också efterfrågar
ett samgående så handlar det om ytterligare 1,5 tjänster. Vilket alltså skulle innebära
en enhet på totalt 12 anställda.
Ekonomiska konsekvenser
Fler kontor innebär högre kostnader, men det behöver inte innebära högre kostnader
per anställd eller per ärende. Vilka kostnader som uppstår beror på vilka lokaler som
enheten ska flytta till. Det kan också handla om renoveringskostnader för att en ny
lokal ska kunna användas av enheten.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt, även om
lokaluppvärmning, avstånd till kontoren osv kan innebära en miljöpåverkan.
Uppföljning
Ärendet måste vara löst till den 1 januari 2023. Därefter kommer lokalfrågan att
följas upp vid behov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, ordförande Bo Herou (KD), 24 mars 2022.
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Överförmyndarenheten centralt/övergripande

Bo Herou (KD)
Ordförande

Beslutet skickas till:
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Kommunstyrelsen
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.
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Ledamot: Bo Herou
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