
   
Tomelilla kommun 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: torsdagen den 16 juni 2022 kl. 09.00 
  
Plats: Sammanträdesrummet, Glandanleden 2 
 

 
Kallelse med föredragningslista 

 

Ärenden 
Diarienr Sidnr 

1 Val av justerare och tid för justering    

2 Ändringar i föredragningslistan    

3 Dialoger och informationsärenden 2022 2022/2  2 - 3 

4 Uppföljning intern kontrollplan 2022 2021/36  4 - 10 

5 Beslut om samtycke till egendomens 

fördelning enligt 15 kap 5 § Föräldrabalken 

2022/25   

6 Beslut om vitesföreläggande 2022/27   

7 Anmälningsärenden juni 2022 2022/3  11 

 
 
 
 
Bo Herou (KD) Anna Silver 
Ordförande 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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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: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/2 
 
Datum 2 juni 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 
- Information om den nya organisationen 
- Utredning om nya lokaler inför kommande sammanslagning 

 
2. Enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

- Presentation för nämnden 
- Aktuell information 
- Personalfrågor 
- Aktuell statistik 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-06-02 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 

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 

 

 Tomelilla Ystad Sjöbo överförmyndarnämnd 

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

Diarienummer: ÖFN 2021/36 
 
Datum 31 maj 2022 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna redovisad uppföljning enligt antagen 
intern kontrollplan punkt två och åtta och lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutade anta internkontrollplan 2022, 
handlingsid: Öfn 2021.503 den 9 december 2021. Återrapportering av punkt två och 
åtta ska enligt kontrollplanen göras i juni 2022. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga direkta konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga direkta konsekvenser. 

Uppföljning 
I juni 2022 i enlighet med tidplanen i internkontrollplanen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-05-31 

Uppföljning risk-id två, handläggare Ann-Charlotte Bengtsson, 2022-05-31 

Uppföljning risk-id åtta, kanslichef Johan Linander, 2022-05-31 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Anna Silver 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Kanslichef Johan Linander 

Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
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Uppföljning internkontrollplan 2022 – punkt 2 – Överförmyndarnämnden 
 
 
 
Direktåtgärd 
Riskid 2 

Risk 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 huvudmannen. 

Kontrollmoment Kontroll av hur ofta anstånd begärs pga att ställföreträdare inte hittas i tid. 

Sammanfattande resultat 
av åtgärd 

Totalt har 10 anstånd till tingsrätten begärts under 2022 pga att rekrytering av god man dragit ut på tiden. 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Kontakt tagen med kommunikationsavdelningen för plan framåt och hjälp med att synliggöra behov av gode män och förvaltare.  

Granskningstidpunkt Juni 2022 

Utförd av Ann-Charlotte Bengtsson 

 
 

6



Uppföljning internkontrollplan 2022 – överförmyndarnämnden, tertial 1 
 
 
 
 
Granskning 
Riskid 8 

Risk Risk för stress på grund av internt och externt höga krav på korta handläggningstider. 

Kontrollmoment Framtagande av rutin för förväntade handläggningstider och kommunikation av dessa. 

Kontrollmetod  

Omfattning/ avgränsning Samtliga 

Sammanfattande resultat 
av granskningen 

Rutin har inte tagits fram. Ny överförmyndarchef har rekryterats under våren och tillträdde sin tjänst i mitten av maj. Bedömning 
gjordes att det inte var lämpligt för avgående chef att ta fram denna rutin utan att det skulle vara bättre för tillträdande chef att se 
över situationen och vidtaga de åtgärder som han anser lämpliga.  

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder 

Rutinen har inte tagits fram. 

Granskningstidpunkt 2022-05-31 

Utförd av  Johan Linander 
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Internkontrollplan 2022 
 
Verksamhet: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
 
Risk-
id 

Risk 
Att en negativ händelse 
inträffar 

R
is

kv
är

de
 Kontrollmoment 

Vad ska granskas? 
 
(Ange tydligt om det är ett 
kontrollmoment eller en 
direktåtgärd.) 
 

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? 

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 
huvudmannen. 

9 Kontroll av hur ofta 
anstånd begärs pga att 
ställföreträdare inte 
hittas i tid. 
 

Genomgång av anstånd 
till tingsrätten. 

Samtliga Arbetsplatsled
are 

Överförmyndar-
nämnden 

Juni 2022 

8 Risk för stress på 
grund av internt och 
externt höga krav på 
korta 
handläggningstider. 

9 Direktåtgärd: 
Framtagande av rutin 
för förväntade 
handläggningstider 
och kommunikation av 
dessa. 

  Enhetschef 
 

Överförmyndar-
nämnden 

Juni 2022 
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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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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: Anna Silver  
Titel: Nämndsekreterare 
E-post: anna.silver@tomelilla.se 
Mobil: 0709-958308 
 

Diarienummer: ÖFN 2021/3 
 
Datum 31 maj 2022 

 

Anmälningsärenden juni 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 juni. 

- Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog, 2022-05-16 

 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: 
Ks 2022.938. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-05-31 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

Anna Silver 

Nämndsekreterare 
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