
TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 maj 2021

Plats och tid Digitalt via Teams, den 20 maj 2021, kl. 09.00-10.20

Beslutande Bo Herou (KD), ordförande, ej medverkande § 26
Kenth Bergström (S)
Knut Sigander (M), vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 26, ej 
medverkande § 29
Eva Setréus (S)
Fredrik Hellwig (KD), ersätter Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD)

 

Ersättare Karin Arvidsson (S), tjänstgörande § 26

Utses att justera Kenth Bergström (S)  

Justerade paragrafer §§ 24-31

Justeringens plats  Digital justering den 27 maj 2021
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Therese Stendahl

Ordförande
Bo Herou (KD) ej § 26             Knut Sigander (M) § 26

Justerare
Kenth Bergström (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 20 maj 2021

Datum då anslaget sätts upp 28 maj 2021 

Datum då anslaget tas ned 21 juni 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Therese Stendahl

1



TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
20 maj 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:
Therese Stendahl, nämndsekreterare
Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare
Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare
Johan Linander, kanslichef

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 24 Ändringar i föredragningslistan
§ 25 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 26 Yttrande till tingsrätten - Sekretess
§ 27 Tertialbokslut 1 2021 för överförmyndarnämnden
§ 28 Beslut om vitesföreläggande - Sekretess
§ 29 Beslut om vitesföreläggande - Sekretess
§ 30 Beslut om vitesföreläggande - Sekretess
§ 31 Beslut om vitesföreläggande - Sekretess
_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 maj 2021

Justerandes sign

Öfn § 24     

Ändringar i föredragningslistan

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
På förslag av Bo Herou (KD) beslutar överförmyndarnämnden om följande 
ändringar i föredragningslistan: 

Ärende ÖFN 2021/20 ”Beslut om vitesföreläggande” utgår.

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 maj 2021

Justerandes sign

Öfn § 25 Dnr ÖFN 2021/2

Dialoger och informationsärenden

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

- Brukardialog: Ett samarbete med socialpsykiatrin i Tomelilla kommun har 
inletts gällande brukardialog.

- Inom personalstyrkan är fortfarande en medarbetare halvtidssjukskriven till 
och med juli. Arbetet med att hitta en medarbetare för timanställning 
fortsätter.

- På kommunstyrelsens arbetsutskott i Simrishamns kommun har de fattat 
beslut om att de vill ingå i en överförmyndarnämnd tillsammans med 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo. Ett sådant eventuellt samarbete är inte aktuellt 
förrän tidigast nästa mandatperiod.

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson

- En digital föreläsning om ADHD och autism är inbokad till den 14 juni. En 
inbjudan till föreläsningen har gått ut till Tomelilla, Ystad, Sjöbo kommuners 
gode män och förvaltare. 

- Statistik per 19/5 2021
Antal ärenden hela enheten 967 st
Antal ärenden under utredning 30 st
Antal årsräkningar som ska lämnas in 618 st
Antal inkomna årsräkningar 613 st varav 515 st inkomna innan 1 mars
Antal granskade årsräkningar 265 st (43 %)
Antal granskade sluträkningar 72 st (94 st 2020)
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 maj 2021

Justerandes sign

§ 25 forts.

3. Ordförande Bo Herou

- Ställföreträdarutredningen: Ordförande informerar om 
ställföreträdarutredningen.

- Ordförande och kanslichefen kommer att vara med på budgetberedningen i 
Ystad kommun i juni.

- Det finns rutiner kring hur nämndens ledamöter ska hantera hot och 
trakasserier. Ordförande uppmanar nämnden att läsa in sig på dessa.

- Under hösten 2021 kommer nämndens ledamöter att bjudas in till en halv- 
eller heldagsutbildning gällande rollen som ledamot i nämnd.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: ÖFN 2021.261.

_________

 

5



Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 maj 2021

Justerandes sign

Öfn § 27 Dnr ÖFN 2020/13

Tertialbokslut 1 2021 för 
överförmyndarnämnden

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna tertialuppföljning 1, per 30 april 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande ekonomistyrningsregler ska överförmyndarnämnden lämna prognos 
för såväl måluppfyllelse som det ekonomisk utfallet på årsbasis vid tertial 1 och 2, 
dvs per 30 april och 31 augusti. 

Prognosen pekar på att nämnden kommer att ha såväl en god måluppfyllelse och en 
budget i balans vid årsskiftet.

Ekonomiska konsekvenser
Med anledning av det prognostiserade resultatet har inte förvaltningen funnit några 
särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv

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

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

Uppföljning
Nästa uppföljning kommer att ske vid andra tertialet, 31 augusti och kommer att vara 
en del av den lagstadgade delårsrapporten.

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna tertialuppföljning 1, per 30 april 2021.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 maj 2021

Justerandes sign

§ 27 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: ÖFN 2021.263.

Tertialuppföljning 1 för år 2021, handlingsid: ÖFN 2021.238.

_________  

Beslutet skickas till:

Ekonomichef Elisabeth Wahlström

Kommunstyrelsen
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