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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
17 juni 2021

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 32 Dialoger och informationsärenden
§ 33 Uppföljning internkontrollplan
§ 34 Ansökan om uttag från spärrat konto - sekretess
§ 35 Ansökan om uttag från spärrat konto – sekretess
§ 36 Anmälningsärenden
§ 37 Interimistiskt beslut om entledigande av förvaltare och förordnande av

förvaltare - sekretess
_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

Öfn § 32 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:
Kanslichef Johan Linander informerar bland annat om följande: 

- Catarina Hagdahl har anställts på 75% från den 1 september till den 31 
december 2021. 

- Har haft en sommarlunch med ute-APT och boule med personalen, allt 
utomhus för att vara coronasäkra. 

- Den tidigare sjukskrivningen är förlängd till och med 31 juli.
- Simrishamns kommunfullmäktige har fattat beslut om att Simrishamns 

kommun önskar ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en 
gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad 
och Sjöbo. Med tillägget att handläggare ska finnas på plats i 
Simrishamn. Beslutet är expedierat till de tre kommunerna. Jag ska 
försöka samordna så att alla tre kommunerna ger samma svar.

- Nämnden diskuterar frågan och framför att en gemensam enhet ska ha 
all personal placerad på samma ställe även om det ska finnas utrymme 
att arbeta hemifrån när det är möjligt och lämpligt. En utökning av 
antalet anställda kommer att kräva en flytt från Gladanleden. Finns 
andra möjliga lokaler i Tomelilla. Det påpekas att övertagande enhet tar 
över ansvaret för tidigare överförmyndarverksamhet. Mjölby-domen 
behöver studeras och även möjligheten att avtala bort detta ansvar. 
SKR kan konsulteras i denna del.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

§ 32 forts.

Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar bland annat 
om följande:

- Sommarsemestern går i gång nästa vecka. Under semestern kommer 
granskningshandläggarna att handlägga de dagliga ärendena, 
inkommande förteckningar och sluträkningar i första hand och kan 
endast om tid finns fortsätta med granskning av årsräkningar. 

- Har granskat 54 procent av årsräkningarna, vilket är bra. Även klarat 92 
sluträkningar under våren. Har 955 aktiva ärenden och 21 under 
utredning.

- Vi har haft digital föreläsning för gode män och förvaltare om ADHD 
och autism den 14 juni. Knappt 20 ställföreträdare deltog samt fem av 
personalen på enheten. Det var en mycket uppskattade föreläsning och 
vi ska erbjuda den till hösten igen.

- Vi har haft samverkansmöte inplanerat med tingsrätten två gånger i vår 
som blivit inställda och nu är det framskjutet till september. 
Anledningen är tingsrättens stora arbetsbelastning och att de måste 
prioritera sin kärnverksamhet. Rådmannen kommenterade dock i sitt e-
post att de anser att samarbetet med de olika överförmyndarenheterna 
är mycket positivt.

- Länsstyrelsen har planerat in sin årliga granskning av oss till vecka 34. 
Inget datum är fastställt ännu, men vi ska bli uppringda av dem för att 
boka tid och kommer då att föreslå den 26 augusti. Troligtvis blir det 
Anna-Britt Adell och Fredrik Östensson som besöker oss.

- Statistik per 16/6 2021
Antal ärenden enheten 955 st
Antal ärenden under utredning   31 st
Antal årsräkningar som ska lämnas in 624 st
Antal inkomna årsräkningar 622 st varav 520 st inkomna innan 1 mars
Antal granskade årsräkningar 335 st (54 %)
Antal granskade sluträkningar    92 st   
                 

- Av de två redovisningarna som ej är inkomna pågår handläggning 
gällande vitesföreläggande och entledigande av ställföreträdarna.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

§ 32 forts.

- Överklagan på tingsrättens beslut, efter nämndens hemställan till 
tingsrätten att utdöma vite på förmyndaren att inkomma med 
årsräkning för 2019, Öfn § 61, har fått beslut från hovrätten att de inte 
meddelar prövningstillstånd. 

Ordförande Bo Herou (KD) informerar bland annat om följande: 
- Boken som gode män får kommer att skickas ut till hela nämnden.
- Kommer inte ha något extra sammanträde under sommaren om inte 

något särskilt händer. Ärenden som kommer in kan normalt vänta till 
första sammanträdet under hösten.

- Var tillsammans med enhetschef Johan Linander på Ystads 
budgetberedning igår den 16 juni och föredrog behoven och 
framtidens utmaningar.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-06-01.

_________  
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

Öfn § 33 Dnr ÖFN 2020/49

Uppföljning internkontrollplan 2021

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna rapporten av 
uppföljning intern kontroll tertial 1 2021.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av överförmyndarnämndens intern kontroll 2021 riskid 16 har 
genomförts. Det gällde risken för kompetensbrist hos tjänstemän på grund av brist 
på utbildning och kompetensutveckling vilket kan leda till felaktigheter i 
handläggning samt rättsförlust för huvudman.

En inventering av utbildningsbehovet för personalen har genomförts

Ekonomiska konsekvenser
Utbildningar kostar men sker inom befintlig budget.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön.

Uppföljning
Nästa uppföljning av intern kontroll 2021 kommer att ske i oktober 2021.

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna rapporten av 
uppföljning intern kontroll tertial 1 2021.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

§ 33 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: ÖFN 2021.301.

Uppföljning intern kontroll riskid 16 Överförmyndarnämnden, kanslichef Johan 
Linander, handlingsid: ÖFN 2021.292.

Internkontrollplan 2021, handlingsid: ÖFN 2021.17.

_________  

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
17 juni 2021

Justerandes sign

Öfn § 36 Dnr ÖFN 2021/3

Anmälningsärenden

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till överförmyndarnämnden den 17 juni 2021.

 Beslut - Kf § 55/2021 Avsägelse från Ronny Cederholm (C) som ersättare i 
överförmyndarnämnden.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, 2021-06-09.

Beslut - Kf § 55/2021 Avsägelse från Ronny Cederholm (C) som ersättare i 
överförmyndarnämnden, handlingsid: ÖFN 2021.270.

_________  
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