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Beslutande Bo Herou (KD), ordförande
Kenth Bergström (S)
Knut Sigander (M), vice ordförande, ej medverkande §§ 41-42 
Eva Setréus (S)
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Sekreterare  

Therese Stendahl

Ordförande
Bo Herou (KD)
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Monica Rörstam (SD)  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 16 september 2021

Datum då anslaget sätts upp 22 september 2021

Datum då anslaget tas ned 18 oktober 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
16 september 2021

Justerandes sign

           Övriga närvarande:
             Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare
             Catarina Hagdahl, överförmyndaradministratör
             Elisabeth Wahlström, ekonomichef
              Therese Stendahl, nämndsekreterare

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

§ 38 Dialoger och informationsärenden 2021
§ 39 Delårsrapport januari-augusti 2021 (TB2) för överförmyndarnämnden
§ 40 Beslut efter begäran om byte av förvaltare/god man - Sekretess
§ 41 Beslut om entledigande av förvaltare och förordande av förvaltare - Sekretess
§ 42 Vitesföreläggande - Sekretess
§ 43 Anmälningsärenden 2021
_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

Öfn § 38 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:
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar bland annat 
om följande:

- Länsstyrelsen genomförde sin årliga granskning av nämnden den 26 
augusti. De konstaterade att vi har ordning och reda i våra akter, de är 
överskådliga och välskötta. Vi fick ett påpekande och det var att vi 
missat bevakningen i ett dödsbo och att påminna ställföreträdaren att 
inkomma med redogörelse över skifteshinder. Länsstyrelsens protokoll 
kommer att tas med på nämndssammanträdet i oktober.

- Just nu pågår en inspektion av Länsstyrelsen. Det är en tidigare 
huvudman som skickat in klagomål till Länsstyrelsen på hur vi skött 
hennes ärende. Hon har haft godmanskap anordnat för sig som sedan 
övergick till ett förvaltarskap. Ställföreträdarskapet pågick mellan åren 
2016 – juni 2021. Hon inkom under 2020 med klagomål på sina 
förvaltare och är inte nöjd med våra utredningar. 

- I juni genomfördes en digital föreläsning för gode män och förvaltare 
om ADHD/Autism. Responsen från de som deltog var väldigt positiv. 
De ställföreträdare som inte hade möjlighet att delta vid föreläsningen i 
juni kommer att erbjudas att delta i föreläsningen 28 september. 

- Den 7 september hade vi digitalt samverkansmöte med tingsrätten. Det 
var ett bra möte med bra dialog och tingsrätten kommer att skicka ut 
protokoll från mötet. Nästa möte kommer förhoppningsvis att äga rum 
om ett år.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.

- Återrapportering av ärende:
Utdömande av vite på förmyndaren att inkomma med årsräkning för 2019, 
Öfn § 61. Beslutet blev att tingsrätten förpliktigar förmyndaren att betala 
vite om 2 500 kr. Mot bakgrund av att förmyndaren inkommit med 
komplett årsräkning två veckor efter beslut om begäran om utdömande av 
vite togs hos överförmyndarnämnden och vad förmyndaren anfört 
beträffande sjukdom finner tingsrätten att det finns särskilda skäl att jämka 
vitesbeloppet. 

- Statistik per 15/9 2021

Antal ärenden enheten 999 st
Antal ärenden under utredning   35 st
Antal årsräkningar som ska lämnas in 624 st
Antal inkomna årsräkningar 624 st varav 520 st inkomna innan 1 mars
Antal granskade årsräkningar 519 st (83 %) Alla årsräkningar som 

inkommit i tid och varit kompletta är 
granskade och arvoderade (utbetalning 
septemberlönen)

Antal granskade sluträkningar  131 st   

Ordförande Bo Herou (KD) informerar bland annat om följande:

- En god man har uttryckt att vi är för noggranna och att utbetalningen 
av arvode därför tar lång tid. Ordförande Bo Herou poängterar att vi 
måste vara noggranna för att skydda huvudmannen.

- När Länsstyrelsen genomförde sin granskning blev bland annat 
ordförande intervjuad. Överförmyndarnämnden fick jättebra kritik.

- 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. Detta ärende kommer att behandlas i kommunfullmäktige 
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

§ 38 forts.
i Tomelilla den 20 september. Rekommendationen från 
kommunstyrelsen i Tomelilla är att Simrishamn ska få gå med. 
Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner måste alla fatta ett likalydande 
beslut.

- Det 14 oktober kommer överförmyndarnämnden att träffas fysiskt för 
en heldag bestående av sammanträde och utbildning på Sjöbo Gästis. 
Mer information kommer att skickas ut av överförmyndarenheten.

Catarina Hagdahl introducerar sig för nämnden. Catarina har anställts på 75% 
från den 1 september till den 31 december 2021 och kommer bland annat att 
jobba med införandet av systemet Recruto.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: ÖFN 2021.384.

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

Öfn § 39 Dnr ÖFN 2020/13

Delårsrapport januari-augusti 2021 (TB2) 
för överförmyndarnämnden

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapporten per 
31 augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Delårsrapporten fokuserar på det prognostiserade utfallet för såväl måluppfyllelsen 
som ekonomin per 31 december 2021.

Prognosen pekar på att samtliga mål kommer att uppfyllas och att det ekonomiska 
utfallet ryms inom det budgeterade ramen. 

Ekonomiska konsekvenser
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Barnperspektivet
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Miljöperspektivet
Detta perspektiv bedöms inte påverkas utifrån delårsrapportens prognos.

Uppföljning
I samband med årsredovisningen sker den slutliga uppföljningen av årets verksamhet 
och resultat.

Förvaltningens förslag till beslut
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapporten per 
31 augusti 2021.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

§ 39 forts. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: ÖFN 2021.385.

Delårsrapport jan-aug 2021 Överförmyndarnämnden, handlingsid: ÖFN 2021.238.

_________

Beslutet skickas till:

Ystads kommun

Sjöbo kommun

Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
16 september 2021

Justerandes sign

Öfn § 43 Dnr ÖFN 2021/3

Anmälningsärenden 2021

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

Ärendebeskrivning
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 
september 2021.

 Revisorerna § 29/2021 Revisionens arbetsordning.

 Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024.

 Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: ÖFN 2021.389.

Revisorerna § 29/2021 Revisionens arbetsordning, handlingsid: ÖFN 2021.331.

Beslut - Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: 
ÖFN 2021.343.

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: ÖFN 
2021.344.

_________
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