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

Diarienummer: ÖFN 2022/2 
 
Datum 10 november 2022 

 

Dialoger och informationsärenden 2022-
12-08 

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 
- Budget 
- Reducering av gode män och förvaltare 

 
2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

- Presentation av ny medarbetare 
- Flytten 
- Aktuell statistik 

Övrigt 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-11-10. 

Protokoll vid inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i Tomelilla, 
Sjöbo och Ystad den 19 oktober 2022, handlingsid: ÖFN 2022.439. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

Anna Silver 

Nämndsekreterare  
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Postadress: 291 86 Kristianstad Telefon: 010-224 10 00 E-post: skane@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/skane  

www.lansstyrelsen.se/skane/personuppgifter 

Överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo  
och Ystad  
 
overformyndarnamnden@tomelilla.se 

 

Protokoll fört vid inspektion av den gemensamma 
överförmyndarnämnden i Tomelilla, Sjöbo och Ystad den 
19 oktober 2022 
Närvarande från Länsstyrelsen: Länsassessorerna Fredrik Östensson och 
Maria Harderup Lerstorp. 

Närvarande från överförmyndarnämnden: Ordförande Bo Herou, vice 
ordförande Knut Sigander (endast inledande samtal), överförmyndarchef 
Pälle Syrén Mandelkonvalj samt handläggare Anne-Charlotte Bengtsson 
(endast avslutande samtal) och Jenny Thörn (endast avslutande samtal).  

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 2022 som besvarats av Pälle Syrén Mandelkonvalj. 
Följande noterades. 

Myndighetens organisation 
Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner har gemensam överförmyndar-
nämnd från och med mandatperioden 2019-2022. Ordförande i nämnden 
är Bo Herou och Knut Sigander är vice ordförande. Den dagliga 
hanteringen av nämndens uppgifter handhas av personal vid det 
gemensamma överförmyndarkansliet i Tomelilla. Kanslisamarbetet har 
funnits sedan september 2015. Kansliet är för närvarande budgeterat 
med 6,5 årsarbetskrafter (åa).  

Pälle Syrén Mandelkonvalj är ny enhetschef för överförmyndarkansliet 
från den 18 maj 2022. Den förra enhetschefen Eva Viggh slutade den 31 
januari 2022. Även på handläggarsidan har förändringar skett under 
verksamhetsåret 2022 med tjänstemän som slutat och nya som börjat. 

 

Protokoll  
 

Datum 

2022-11-03 

 

  
 

Ärendebeteckning  

203-29367-2022  
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Kansliets plats i Tomelilla kommuns organisation är under kommun-
ledningskontoret. Johan Linander är kanslichef i Tomelilla kommun och 
är därmed överförmyndarchefens närmaste chef.  

Beslut har fattats om att överförmyndarverksamheten i Simrishamns 
kommun ska ingå i gemensamma nämnden från om med den 1 januari 
2023. Överförmyndarnämnden kommer att byta namn till Sydöstra 
Skånes överförmyndarnämnd. Tjänstemännen ska flytta med till den nya 
organisationen. Efter årsskiftet kommer kansliet att vara budgeterat med 
8,5 åa. Under hösten 2022 går en handläggare från Tomelilla igenom 
akterna i Simrishamn inför överflyttningen av ärendena. Tomelilla 
fakturerar Simrishamn för detta arbete. Förberedelser inför 
sammanslagningen av verksamheterna pågår på olika sätt, t ex 
genomgång av olika processer och information mellan tjänstemännen. 
Under två planeringsdagar i november 2022 kommer verksamheten att 
träffas för att gå igenom sina olika processer. – Länsstyrelsen ser mycket 
positivt på det noggranna förberedelsearbetet inför den kommande 
sammanslagningen.  

Nätverk förekommer med överförmyndarverksamheten inom samarbetet 
Trelleborg-Svedala-Skurup, främst gällande utbildningar och chefs-
samverkan. Nätverket är vilande sedan pandemitiden, men förhoppning 
finns om att det åter ska bli aktivt. 

Nätverk förekommer även med överförmyndarverksamheten i 
Hässleholms kommun avseende tillsyn av akter med potentiellt jäv. 

Förfrågan om samverkan har inkommit från Hörby kommun. 
Överförmyndarverksamheten i Tomelilla är öppen för framtida 
samarbete med fler kommuner, under vissa förutsättningar, på 
kanslinivå, men detta kan bli aktuellt tidigast den 1 januari 2024.   

Digitaliseringen på myndigheten är prioriterad och det finns samarbete 
med Lunds och Hässleholms överförmyndarverksamheter kring denna 
fråga.  

Överförmyndarens ut- och fortbildning 
Både nämndsledamöter och tjänstemän har deltagit i olika ut- och 
fortbildningar sedan Länsstyrelsens inspektion 2021. Det finns ut- och 
fortbildningar planerade framöver, bland annat kommer samtliga 
handläggare, även de i Simrishamns kommun, nu i höst delta i en 
fortbildning i ”Förmynderskapsrätt” den 25 november. 
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Mottagnings- besöks- och telefontider m.m. 
Enligt 8 § förmynderskapsförordningen ska Länsstyrelsen före den 1 
januari varje år underrättas om överförmyndarens mottagningstider. 
Överförmyndarnämnden har anmält myndighetens mottagningstider för 
2022. – Länsstyrelsen påminner om att mottagningstiderna för 2023 ska 
skickas till länsstyrelsen. 

Överförmyndarkansliet kommer att flytta in till kommunhuset i 
Tomelilla från den 1 januari 2023. Den fysiska flytten kommer att ske 
tidigare under december månad 2022.  

Besök tas emot efter tidsbokning. Det finns möjlighet att boka besök 
med handläggare och nämndsledamöter i kommunhusen i Ystad och 
Sjöbo när det finns behov.  

Verksamhetens omfattning 
Överförmyndarnämnden har lämnat underlag för statistik till 
länsstyrelsen i enlighet med 26 § förmynderskapsförordningen, avseende 
verksamhetsåret 2021. Statistiken har publicerats och finns tillgänglig på 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/. 

Länsstyrelsen noterar att antalet öppna ärenden hos Överförmyndar-
nämnden per den 31 december 2021 är ungefär det samma som 
motsvarande antal per den 31 december 2020.  

Granskning 
Länsstyrelsen noterar att mer än 50 procent av årsräkningarna avseende 
år 2021 var granskade redan per den siste april 2022. Verksamheten har 
vid tillfället för inspektionen endast kvar att granska de årsräkningar för 
år 2021 som inte är kompletta och där verksamheten inväntar 
komplettering. Kvarstående årsräkningar kommer att granskas direkt då 
begärd komplettering inkommer.  

Verksamheten använder sig av så kallad förgranskning när 
årsräkningarna kommer in och begär, vid behov, komplettering direkt 
vid ankomst.  

Andelen årsräkningar som kommer in i tid ökar hela tiden och blir bättre 
och bättre för varje år. Förklaringen är bland annat att vissa ställföre-
trädare har entledigats och att verksamheten skickar ut ett bra brev med 
information om årsräkning. Det finns vidare en checklista för årsräkning 
till gode män med information om vilka bilagor de ska skicka in till 
nämnden. De ställföreträdare som fortfarande inger årsräkningen sent är 
ofta anhöriga ställföreträdare. 
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Pälle Syrén Mandelkonvalj uppger att sammantaget ca 15 procent av 
årsräkningarna djupgranskas i år. Han menar vidare att den så kallade 
”normalgranskningen” av årsräkningar som görs i Tomelilla är djupare 
än andra kommuners normalgranskning. Det finns därför inte så stort 
behov av djupgranskning. Verksamheten använder granskningsprotokoll 
för normalgranskning och djupgranskning.  

Ställföreträdare 
Antalet ställföreträdare bedöms inte vara tillräckligt stort. Pälle Syrén 
Mandelkonvalj uppger att det finns behov av ställföreträdare både till 
enklare uppdrag och till mer komplicerade uppdrag. Nämnden har 
nyligen beslutat att höja arvodet till ställföreträdare för att se om det kan 
underlätta rekryteringen av nya ställföreträdare och få befintliga 
ställföreträdare att ta fler uppdrag.  

Verksamheten har olika aktiviteter planerade för att försöka rekrytera 
lämpliga ställföreträdare. Olika kanaler provas för att nå ut till nya 
grupper, tex genom sociala medier. Både ordföranden och vice 
ordföranden i nämnden är ute och talar om verksamheten i olika 
sammanhang.  

Grundutbildning för nya ställföreträdare sker i en studiecirkel i Vuxen-
skolans regi i samarbete med Simrishamns kommun. Det finns planer för 
att anordna fortbildning för ställföreträdarna under 2023. Det finns i 
dagsläget 2 personer som fungerar som mentorer för nya ställföreträdare.  

Övrigt 
Överförmyndarnämnden ställde allmänna frågor kring handläggningen 
av två akter som nyligen överflyttats från en annan kommun. Ärendena 
diskuterades översiktligt. 

Efter den inledande genomgången granskade Länsstyrelsen ett antal 
slumpvis utvalda akter. Urvalet av akter hade gjorts i förväg utifrån 
uppgifter ur nämndens register.  

Granskade akter 
Förmynderskap: Akt nr 2017154 (Särskilt förordnad vårdnadshavare), 
2020236 (SFV), 2019186, 2020242 (SFV) 

Godmanskap: Akt nr 201830, 2019235, 2019142, 2019186 (11:2), 
201979, 2019204, 201554, 

Förvaltarskap: Akt nr 2019236, 202010 
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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, i förekommande fall ankomststämplade, försedda 
med aktbilage- och aktbeteckning samt diarieförda på dagboksblad. 
Noteringarna på dagboksbladet bedöms i huvudsak 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 
familj upprättas ett separat ärende för varje person – denna modell är 
enligt Länsstyrelsens uppfattning att rekommendera.  

Länsstyrelsen påpekade att det av registret tydligt ska framgå vilka 
handlingar som har inkommit eller upprättats samt vilka åtgärder som 
har vidtagits i ärendet. Som exempel bör en inkommen årsräkning i 
registret benämnas just ”årsräkning” och inte som på flertalet ställen på 
dagboksbladen ”redovisning”, se vidare i 5 kap 2 § offentlighet och 
sekretesslagen (2009:400). Se bl.a. aktbilaga 47 i akt 202010.  

Kritik 

I akt 2019204 har redogörelse för skifteshinder inkommit den 24 mars 
2021. Det har inte gjorts en anteckning om verkställd granskning på 
redogörelse, i enlighet med bestämmelserna i 16 kap 4 § föräldrabalken -
Överförmyndaren skall göra anteckning om verkställd granskning på 
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar enligt 15 kap. 
3 och 8 §§. I akt 2019186 har inkommit en bouppteckning, som 
förrättades den 3 februari 2020. Arvet skiftades i mars 2022. – Skiftas 
inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen 
förrättades och har avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller 
ingåtts, skall förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren inom denna 
tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om anledningen till att 
dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse skall därefter och till 
dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sammanlevnad i oskiftat 
bo ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte överförmyndaren 
bestämmer någon annan tid (15 kap 3 § föräldrabalken). – I ärendet 
borde således redogörelse över skifteshinder i enlighet med 15 kap 3 § 
föräldrabalken ha lämnats in flera gånger under perioden februari 2020 – 
mars 2022. Några redogörelser över skifteshinder har inte kommit in och 
har inte heller efterfrågats av verksamheten rörande aktuellt dödsbo.  

Redogörelse för skifteshinder, som rör bevaka rätt i ett annat dödsbo än 
ovan, där bouppteckning förrättades den 18 december 2021, har kommit 
in den 30 juni 2022. Det har inte gjorts anteckning om verkställd 
granskning på redogörelse i enlighet med 16 kap 4 § föräldrabalken.  
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För ovanstående brister i anteckning om verkställd granskning och 
bristande tillsyn med att begära in redogörelser enligt ovan får 
överförmyndarnämnden kritik. – Verksamheten framför att de inte har 
känt till kravet på anteckning av verkställd granskning på skifteshinder. 
De har däremot förbättrat sina rutiner vad gäller att kräva in redogörelse 
för skifteshinder.  

I akt 201979 har det skett ett byte av ställföreträdare den 30 mars 2020. 
Sluträkning kommer in den 17 april 2020 och granskas utan anmärkning 
den 13 juli 2020. Det har vad som kan utläsas av akten inte skickats 
handlingar till behörig mottagare (ny ställföreträdare).  

Sedan överförmyndaren har granskat förmyndarens, gode mannens eller 
förvaltarens sluträkning, skall räkningen samt de förteckningar, 
årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos 
överförmyndaren lämnas över till den som är behörig att ta emot 
redovisning för förvaltningen. (16 kap 8 § föräldrabalken). Talan om 
ersättning enligt 14 § (skadestånd) ska väckas inom tre år från det att 
handlingar som anges i 16 kap. 8 § har lämnats över till den som är 
behörig att ta emot redovisning för förvaltningen. (12 kap 15 § 
föräldrabalken).   

Som framgår av lagtexten är översändandet av redovisningshandlingar 
till behörig mottagare en central bestämmelse för att eventuell 
ekonomisk skada ska kunna ersättas. Nämnden får därför kritik för den 
bristande handläggningen i akten.  

Övriga påpekanden 

Akt 202010. En inte undertecknad årsräkning kommer in den 23 
februari 2021, aktbilaga 37. Komplettering begärs och en undertecknad 
årsräkning kommer in den 2 mars 2021, aktbilaga 40. Årsräkningen, 
aktbilaga 37, granskas den 24 september 2021 med en hänvisning till 
underskriften på aktbilaga 40. – Länsstyrelsen är av uppfattningen att 
den årsräkning som borde granskats, och där anteckning om granskning 
borde ha gjorts, är den undertecknade årsräkningen, inkommen den 2 
mars 2021, med hänsyn till att det är först när den är undertecknad ”på 
heder och samvete” som det blir en årsräkning, se 14 kap 15 § 
föräldrabalken. 

Akt 2019236. Överförmyndaren ska årligen särskilt granska samtliga 
förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande 
av förvaltarskapet. Se 5 § Förmynderskapsförordning (1995:379). –  
Den årliga särskilda granskningen av förvaltarskapet synes ännu inte 
vara gjord avseende år 2022. – I övrigt är handläggningen av detta 
ärende mycket aktiv. 
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Akt 2017154. Två personer förordnas enligt dom i tingsrätten i augusti 
2017 till särskilt förordnade förmyndare för en underårig. Tillgångs-
förteckning lämnas av förmyndarna i oktober 2017 och efter granskning 
av förteckningen beslutas i november 2017 om redovisningsbefrielse 
tills vidare. – I maj 2021 skickas brev till de förordnade förmyndarna. – 
Länsstyrelsen noterar att det inte finns någon notering i dagboken och 
inte heller några inkomna eller upprättade handlingar i akten under 
perioden november 2017 till maj 2021.   

Länsstyrelsens rekommendation:  

• Ett beslut om befrielse från redovisningsskyldigheten som gäller tills 
vidare bör regelbundet omprövas av överförmyndaren.  

• Överförmyndaren bör upplysa ställföreträdare som befriats från 
redovisningsskyldighet att om förutsättningarna förändras måste 
överförmyndaren informeras.  

• En ställföreträdare som inte är skyldig att lämna ekonomisk 
redovisning bör årligen ge in en redogörelse för sitt uppdrag i övrigt till 
överförmyndaren. (Se Länsstyrelsens Nationella riktlinjer för 
överförmyndare – förordnade ställföreträdares redovisning, avsnitt 1.2.2. 
om Beslut om befrielse.)  

 _______________________ 
 
Beträffande övriga granskade akter har Länsstyrelsen inte funnit någon 
anledning att rikta anmärkning mot överförmyndarnämndens 
handläggning.  

Ärendet avslutas med den kritik, de påpekanden och rekommendationer 
som anförts ovan.  

 _________________________ 

Protokollet har upprättats av länsassessorn Maria Harderup Lerstorp och 
justerats av länsassessorn Fredrik Östensson. – Protokollet har 
bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

Kopia till 

Justitieombudsmannen, JOkansli1@jo.se (enligt stående begäran) 
Kommunfullmäktige i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
Kommunstyrelserna i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 
Kommunens revisorer i Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner 

Bilaga: Frågor inför inspektionsbesök 2022 
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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 7 november 2022 

 

Internkontrollplan 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta internkontrollplan 2023, 
handlingsid: Öfn 2022.438. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska överförmyndarnämnden årligen upprätta 
och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska bygga på 
genomförda riskanalyser för verksamheten. 

Riskanalysen antogs vid nämndens sammanträde den 3 november 2022, handlingsid: 
Öfn 2022.419, och utifrån de diskussioner som då fördes lägger enheten bifogat 
förslag till internkontrollplan för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella ekonomiska konsekvenser har beaktats i genomförd riskanalys. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i genomförd riskanalys. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 
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Uppföljning 
Ärendet följs upp i enlighet med tidplanen i internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-11-22. 

Internkontrollplan 2023, handlingsid: Öfn 2022.438. 

Riskanalys 2023, handlingsid Öfn 2022.419. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 

Kommunstyrelsen 
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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? 

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

6 Direktåtgärd: 
Genomgång av 
samtliga rutiner 
avseende 
redovisningar gås 
igenom under 
höst/vinter 2022 

  Enhetschef   

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 samt 
jämförelse mot 
föregående år för att se 
eventuell förändring. 

Samtliga Enhetschef Överförmyndar-
nämnden 

Juni 2023 

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

6 Direktåtgärd: 
Genomgång av rutin 
för hot och våld på 
arbetsplatsträff 

  Enhetschef   

4. Risk för inkonsekvens i 
handläggning på grund 
av nyrekryteringar 
samt sammanslagning 

6 Direktåtgärd: 
Genomgång av 
rutiner görs löpande 
och informationen 

  Enhetschef   
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med Simrishamns 
kommun, vilket kan 
leda till rättsförluster 
för huvudman/omyndig 
samt skadat förtroende 
för verksamheten 

överförs löpande till 
Simrishamns 
handläggare. 

5. 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. 

9 Direktåtgärd: 
Årsbrev skickas ut 
från både 
Simrishamns 
verksamhet och 
Tomelila-Ystad-
Sjöbos verksamhet 
för att informera om 
skillnader. 

  Enhetschef   

6. 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. 

6 Kontrollmoment: 
Samtliga 
ställföreträdarskap 
granskas i sedvanlig 
ordning och 
kontroller görs 
årligen hos polis och 
kronofogden. 

 Samtliga 
ställföreträdarska
p granskas 
löpande samt 
årliga kontroller 

Enhetschef   
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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.  
 
 

15



 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 49 Dnr ÖFN 2022/37 

Riskanalys för överförmyndarnämnden 
2023 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna Riskanalys för 
överförmyndarnämnden, handlingsid; Öfn 2022.403, 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. 

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.  
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 49 forts. 

Protokollsanteckning 
Bo Herou (KD) lämnar följande protokollsanteckning gällande punkt 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” 
i riskanalysen; 

Redan idag har överförmyndarenheten svårigheter föreslå god man alternativt 
förvaltare till vissa uppdrag. Intresset för halvideella uppdrag är svagt. Detta sökande 
efter lämplig kandidat tar mycket tid från enhetens verksamhet. 

Nämnden har beslutat höja arvodena för gode män och förvaltare. Nämnden har 
även höjt körersättning, som ju är en ren kostnadsersättning. Både på medellång och 
lång sikt är rekryteringen ett växande problem.  

Här är att märka att en höjning av arvoden skall behandlas av respektive kommuns 
budgetberedning. Vid besök i respektive kommuns Kommunstyrelse, 
budgetberedningen eller Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprepade gånger 
påpekats att kostnaderna för gode män och förvaltare kommer att öka. Beslutet om 
höjda arvoden kommer att utvärderas under 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.402. 

Riskanalys för överförmyndarnämnden, handlingsid: Öfn 2022.403. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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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 2022/41 
 
Datum 22 november 2022 

 

Beslutsattestanter 2023 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar utse beslutsattestanter 2023, handlingsid: Öfn 
2022.441. 

Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges attestreglemente för Tomelilla kommun anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser. Vidare anges i 
reglementet att nämnderna också ansvarar för att upprätta och hålla aktuell 
förteckning över attestanter och ansvarar för att antagna regler och 
tilläggsanvisningar enligt reglementet följs. I reglementet stadgas också att nämnderna 
har ansvar för att delegera till verksamhetschef att utse beslutsattestanter vid varje 
förändring under året. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

18



 

2 (2) 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
I riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-11-22. 

Förslag till beslutsattestanter 2023, handlingsid: Öfn 2022.441. 

 

Överförmyndarenheten centralt/övergripande  

 

 

Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Överförmyndarchef 

 

Beslutet skickas till:  

 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 
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Beslutsattester 2023 
 
 

Ansvar Befattning Nuvarande Ersättande befattning Nuvarande Nivå 
11100 Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 1 
11200 Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 1 
 
 
Nivå   Belopp   
Nivå 1 100 000 
Nivå 2 500 000 
Nivå 3 1 000 000 
Nivå 4 2 500 000 
Nivå 5 5 000 000 
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tomelilla.se  
Tomelilla direkt: 0417-180 00, kommun@tomelilla.se 

Tomelilla kommun,  , 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 23 november 2022 

 

Anmälningsärenden december 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 8 
december. 

- Ksau § 147/2022 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2023  

 

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2023 enligt följande: 11 januari, 1 februari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 26 april, 3 
maj, 17 maj, 7 juni, 21 juni, 16 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 
oktober, 8 november, 29 november och den 6 december 2023, handlingsid Öfn 
2022.424. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2022-11-23. 

   

Anna Silver 

Nämndsekreterare 
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