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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
25 mars 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande: 

Rickard Vidar, nämndsekreterare

Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare

Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare

Johan Linander, kanslichef

Therese Stendahl, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd

§12 Dialoger och informationsärenden 2021

§ 13 Svar på budgetremiss för mål och budget 2022 med plan för 2023–2024

§ 14 Samtycke till egendomens fördelning enligt 15 kap 5 § Föräldrabalken – Sekretess

§ 15 Samtycke till egendomens fördelning enligt 15 kap 5 § Föräldrabalken – Sekretess

§ 16 Beslut om utdömande av vite - Sekretess

§ 17 Beslut om utdömande av vite - Sekretess

§ 18 Beslut om utdömande av vite - Sekretess

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 mars 2021

Justerandes sign

Öfn § 12 Dnr ÖFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
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
- Inom personalstyrkan har en halvtidssjukskrivning förlängts. Detta påverkar 

arbetet inom enheten i viss mån. Enheten har börjat söka efter en ersättare på 
timmar. HR har kontaktats för att undersöka om personal finns i Tomelilla. 
Kanslichefen ska framledes kontakta HR för att undersöka om personalstyrka 
också går att finna i Sjöbo eller Ystad. 

- Kommunstyrelsens arbetsutskott i Simrishamn har utrett deras möjligheter 
att delta i Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd under nästa 
mandatperiod. Resultatet av utredningen blev att dom hellre ser en 
avtalssamverkan där överförmyndarenheten säljer resurser till Simrishamn. 
Kanlischefen svarade Simrishamn att enheten inte har dom resurser som 
krävs för att ingå i ett sådant samarbete. 

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
- Enheten delar inte längre upp arbetsgruppen i två lag. Istället har personalen 

övergått till att hemifrån när möjlighet finns. Vi försöker att inte vara mer än 
fem personer på plats samtidigt för att kunna hålla avstånd. 

- E-tjänsten för förvaltarfrihetsbevis är nu i gång och man har börjat titta på 
inlämning av årsräkning. 
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 12 forts.

- Enheten söker ställföreträdare och information har gått ut genom 
kommunernas hemsidor. Även riktad information har gått ut, bland annat till 
biståndshandläggare. 

Statistik per 22/3 2021

Antal ärenden hela enheten 964 st

Antal ärenden under utredning 29 st

Antal årsräkningar som ska lämnas in 617 st

Antal inkomna årsräkningar  582 st varav 515 st inkomna innan 1 mars

Antal granskade årsräkningar 145 st (23 %)

Antal granskade sluträkningar 42 st (94 st 2020)

3. Ordförande Bo Herou
- Ordförande och kanslichefen har besökt kommunstyrelsen i Sjöbo för att 

informera om Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd. Särskilt fokus 
lades på personal- och ekonomifrågor. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Rickard Vidar, handlingsid: Öfn 2021.160

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 mars 2021

Justerandes sign

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.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
25 mars 2021

Justerandes sign

§ 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
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