
   
Tomelilla kommun 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
 
  Ledamöter kallas 
  Ersättare underrättas 
 
 
Tid: torsdagen den 3 november 2022 kl. 09.00 
  
Plats: Sammanträdesrummet, Gladanleden 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 

4 Beslut om att återkalla hemställan om utdömande 

av vite 

2022/39  

5 Riskanalys för överförmyndarnämnden 2023 2022/37 3 - 10 

6 Sammanträdesplan 2023 2022/38 11 - 12 

 
 
 
 
 
 
 
Bo Herou (KD) Anna Silver 
Ordförande Sekreterare 
 
 
Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. 
Telefon 0417 – 180 00 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 24 oktober 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. Ordförande Bo Herou 
- Besök från Länsstyrelsen den 19 oktober 
- Avslutningsmiddag 

2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
- Aktuell statistik 
- Information i ett individärende 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-10-24 

 

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: Pälle Syrén Mandelkonvalj  
Titel: Överförmyndarchef 
E-post: palle.syrenmandelkonvalj@tomelilla.se 
Telefon: 0417-182 78 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/37 
 
Datum 20 oktober 2022 

 

Riskanalys för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna genomförd 
riskanalys och ger enheten i uppdrag att ta fram en internkontrollplan för 2023 
utifrån riskanalysen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska överförmyndarnämnden årligen upprätta 
och besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

Förvaltningen har tagit fram en riskanalys för enhetens arbete och de analyserade 
riskerna har poängsatts utifrån sannolikhet för risk samt konsekvens för risk.  

Förvaltningen återkommer till överförmyndarnämnden i december med förslag till 
internkontrollplan för 2023. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med riskanalys och internkontrollplan genomförs inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 
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Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
De risker som förs över till internkontrollplanen för 2023 kommer att följas upp 
utifrån den tidplan som fastställs i internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-xx-xx 

Riskanalys för överförmyndarnämnden 2023 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Riskanalys 2023 
 
Verksamhet: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd / Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd  
 
Risk
-id 

Risk-kategori 
 

Risk 
Att en negativ händelse inträffar. 
 
Formulera risken enligt följande: 
 
Risk att … (händelse) inträffar på 
grund av … (orsak), vilket leder till 
… (konsekvens). 
 

Sa
nn

ol
ik

he
t 

K
on

se
kv

en
s 

R
is

kv
är

de
 Vidare hantering 

Hur hanterar vi risken? 
Är den: 
 

- Acceptabel 
 

- Befintliga åtgärder/ inbyggda 
kontroller bedöms räcka 
 

- Granskning 
 

- Direktåtgärder 
 
 

Ansvarig 
 

Kommentar 
Varför bedöms risken vara 
acceptabel, befintliga 
åtgärder/inbyggda kontroller 
vara tillräckliga, vara föremål 
för granskning eller 
direktåtgärder. 

Till 
intern 
kontroll-
plan 

1. Redovisning Risk att fel och brister ej 
uppmärksammas i 
redovisningshandlingar på 
grund av otillräckliga 
förutsättningar vilket kan 
leda till rättsförluster för 
huvudmän/omyndiga. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Granskning av 
redovisnings-
handlingar görs enligt 
utarbetade rutiner. 

Nej 

2. Verksamhet 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. 

3 3 9 Granskning Enhetschef Nämnden har 2022-09-
29 fattat beslut om 
höjning av arvode i ett 
försök att avhjälpa 
bristen. 

Ja 

3. Verksamhet Risk för hot och våld mot 
tjänsteman på grund av 
missnöje, utsatt situation 
etc, vilket kan leda till 
personskada, psykisk 
ohälsa etc. 

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Uppdaterade och 
upprättade rutiner finns. 
Dubbelbemanning vid 
spontanbesök av okänd 
eller vetskap där risk 
för hot och våld finns. 

Nej 

4. Verksamhet 
Regelverk 
Förtroende 

Risk för inkonsekvens i 
handläggning på grund av 
nyrekryteringar samt 
sammanslagning med 
Simrishamns kommun, 
vilket kan leda till 

2 3 
 

6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Genomgång av rutiner 
och utbyte med 
handläggare i 
Simrishamns kommun 
har påbörjats där även 
nyanställda deltar. 

Nej 
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rättsförluster för 
huvudman/omyndig samt 
skadat förtroende för 
verksamheten 

5. Förtroende 
Verksamhet 

Risk för missnöje bland 
ställföreträdare verksamma 
i Simrishamn på grund av 
sammanslagning med 
Simrishamns kommun och 
därmed förändrade rutiner 
vilket kan leda till ytterligare 
brist på ställföreträdare. 

3 3 9 Granskning Enhetschef Simrishamns kommun 
har inlett anpassning av 
rutiner för att 
smidiggöra övergång. 
Tydlighet från 
verksamheten är viktig i 
samband med 
sammanslagningen. 

Ja 

6. Förtroende 
Verksamhet 

Risk för att god 
man/förvaltare missköter sitt 
uppdrag på grund av 
bristande rutiner, och 
kompetensbrist vilket kan 
leda till rättsförlust för 
huvudman och dåligt rykte 
för verksamheten.  

2 3 6 Befintliga 
åtgärder/inbyggda 
kontroller bedöms räcka 

Enhetschef Det sker 
återkommande 
kontroller av god man 
och förvaltare samt 
rutinerna för att utreda 
klagomål bedöms 
goda, vilket anses 
tillräckligt. 

Nej 
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Förklaringar till riskanalysens kolumner  
 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnderna, styrelsen och bolagen årligen göra en riskanalys kopplad till verksamhetens ansvar och uppdrag. En 
systematiskt genomförd riskanalys består av identifiering av risker, värdering av risker och hantering av risker. Dokumentationen av riskanalysen ska göras i denna mall. 
Samtliga identifierade risker ska ingå i riskanalysen, inte enbart de som förs över till internkontrollplanen, vilket även kan definieras som en bruttolista. 
 
Riskid 
Ange löpnummer för risken. Första risken får löpnummer 1. 
 
Riskkategori 
Vid identifiering av risker kan man använda sig av olika riskkategorier. Ange någon av nedanstående: 
 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Finansiella risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Bristande efterlevnad av regelverk 
• Redovisningsrisker 
• Legala risker 
• IT-baserade risker 

 
Risk 
En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar kommunens förmåga att nå sina mål. Det är viktigt att formulera riskerna noggrant utifrån händelse, orsak och 
konsekvens. En riskformulering ska innehålla följande delar. 
 
Risk att … (händelse) inträffar på grund av … (orsak), vilket leder till … (konsekvens). 
 
Ta med alla risker, stora som små. Det är viktigt att riskerna lyfts fram, dokumenteras och blir synliga.  
 
Sannolikhet 
Använd skalan för sannolikhet för att bedöma hur troligt det är att en viss risk-händelse kommer att inträffa under den bestämda tidsperioden, alternativt hur ofta den kan 
komma att inträffa under den bestämda tidsperioden. 
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Konsekvens 
Använd skalan för konsekvens för att bedöma hur allvarlig påverkan en viss riskhändelse har på verksamheten om den skulle inträffa. Anpassa bedömningen av 
konsekvens till den verksamhet som riskanalysen gäller. En mycket allvarlig konsekvens inom en verksamhet kan vara att någon avlider medan andra delar av 
kommunens verksamhet har mycket allvarliga konsekvenser som är betydligt mindre drastiska. 
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Riskvärde 
Riskvärdet anges utifrån matrisen för riskvärdering beroende på sannolikhet och konsekvens ovan.  
 

 
 
Vidare hantering 
Ange om risken är acceptabel, att befintliga åtgärder/inbyggda kontroller bedöms räcka, att den ska granskas eller om det behövs direktåtgärder. Utgå ifrån 
riskvärderingen. Risker som ska granskas eller är föremål för direktåtgärder ska vidare till internkontrollplan. 
 
Ansvarig 
Ange vem som är ansvarig för att utföra åtgärden/åtgärderna. 
 
Kommentar 
Kommentera varför risken anses acceptabel, vilken typ av befintliga åtgärder/inbyggda kontroller som bedöms räcka, varför den är föremål för granskning samt varför det 
behövs direktåtgärder och vilka direktåtgärder som föreslås. 
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Till internkontrollplan 
De risker som har höga riskvärde eller prioriteras högt av annat skäl samt risker som kräver direktåtgärder läggs in i mallen för riskanalys. Listan är ett underlag och stöd 
vid prioritering till vilka kontroller som ska ligga med i förvaltningens interna kontrollplan.  
 
Det är inte alltid självklart att risker med högt riskvärde ska åtgärdas först. Det finns alltid andra bevekelsegrunder, som hur komplicerad åtgärden är och kostnaden för 
åtgärden, som påverkar bedömningen. Det kan vara rationellt att åtgärda lägre prioriterade risker med lägre riskvärde tidigt om åtgärderna är okomplicerade och kostar 
litet, samtidigt som man väntar med en åtgärd för en högre prioriterad risk för att den är mer komplex och kostar mycket. 
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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:  0709-95 83 08 
 

Diarienummer: ÖFN 2022/38 
 
Datum 5 oktober 2022 

 

Sammanträdesplan 2023 för Sydöstra 
Skånes överförmyndarnämnd  

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd föreslås ha nio sammanträden under 2023 
vilket är samma antal sammanträden som under 2022. Dessa är förlagda till torsdagar 
klockan 09.00.  

När överförmyndarnämnden fastställer sin sammanträdesplan tas hänsyn till 
helgdagar och skollov. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen 
för 2023 är: Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi Himmelsfärdslov 18-
19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 november. 

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas senast sex dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen. 

 

Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2023: 
26 januari, 2 mars, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 
14 december. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Föreslaget antal ärenden för 2023 är detsamma som 2022 vilket innebär att 
kostnaden för nämndens sammanträden kommer att vara på samma nivå som året 
tidigare. 

 

Barnperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 

 

Miljöperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 

 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas inför varje kalenderår. Vid behov följs planen upp och 
kan komma att förändras. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-10-07 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

Anna Silver 

Nämndsekreterare 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Kanslichef Johan Linander 

Nämndadministratör Patrik Månehall 
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