
TOMELILLA KOMMUN
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överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
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Beslutande Bo Herou (KD), ordförande
Kenth Bergström (S)
Knut Sigander (M)
Magnus Hörnblad (MP), ersätter Eva Setréus (S)
Margareta Olsson (M)
Monica Rörstam (SD)
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Fredrik Hellwig (KD), ej tjänstgörande ersättare

Utses att justera Kenth Bergström (S)  
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och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Therese Stendahl

Ordförande
Bo Herou (KD)

Justerare
Kenth Bergström (S)  

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 14 oktober 2021

Datum då anslaget sätts upp 20 oktober 2021

Datum då anslaget tas ned 15 november 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Underskrift
Therese Stendahl
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TOMELILLA KOMMUN
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
14 oktober 2021

Justerandes sign

            Övriga närvarande:

               Johan Linander, kanslichef
              Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare
              Therese Stendahl, nämndsekreterare 

Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd

              § 44 Dialoger och informationsärenden 2021
              § 45 Dialog - Nämndens mål 2022
              § 46 Uppföljning av internkontrollplan 2021 punkt 17
              § 47 Beslut efter begäran om byte av förvaltare - Sekretess

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Öfn § 44 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 informerar bland annat om följande:

- Uppdatering Simrishamn: Kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad 
och Sjöbo kommuner har beslutat att Simrishamns kommun ska få 
ingå i ett gemensamt handläggarkontor samt ingå i en gemensam 
överförmyndarnämnd tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo 
från och med den 1 januari 2023. Innan det kan bli möjligt så måste 
Simrishamn kommun uppfylla en rad olika villkor. Simrishamns 
kommuns önskemål om att handläggare ska finnas på plats i 
Simrishamn röstades inte igenom. Nästa steg blir att Simrishamns 
kommun får lämna ett svar huruvida de vill gå med och om de 
godkänner villkoren. Vill Simrishamn gå med och godkänner 
villkoren så har vi ungefär ett år på oss att förbereda med bland 
annat nya lokaler och rekrytering av nya medarbetare.

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar bland 
annat om följande:

- Ett nytt förvaltarskapsärende.

- Genomgång av Länsstyrelsens protokoll. Ordförande Bo Herou 
anser att det är bra om Länsstyrelsens protokoll är offentliga så man 
kan ta del av andra kommuners protokoll och på så sätt lära oss av 
varandra.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 44 forts.

- Statistik:
Antal ärenden enheten 973 st (exkl under utredning)

Antal ärenden under utredning   30 st

Antal årsräkningar som ska lämnas in 624 st

Antal inkomna årsräkningar 624 st varav 520 st inkomna innan 1 
mars

Antal granskade årsräkningar 578 st (93 %) Alla årsräkningar som 
inkommit i tid och varit kompletta är 
granskade och arvoderade (utbetalning 
septemberlönen)

Antal granskade sluträkningar 145   

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

- Ordförande Bo Herou och kanslichef Johan Linander är inbjudna 
till Simrishamns kommunstyrelses arbetsutskott den 20 oktober för 
att diskutera Simrishamns önskemål om att ingå i ett gemensamt 
handläggarkontor samt ingå i en gemensam överförmyndarnämnd 
tillsammans med Tomelilla, Ystad och Sjöbo kommuner.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Therese Stendahl, handlingsid: ÖFN 2021.413.

Länsstyrelsens protokoll 2021, handlingsid: ÖFN 2021.405.

Komplettering till protokoll 2021, handlingsid: ÖFN 2021.404.

_________
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Öfn § 45 Dnr ÖFN 2021/12

Dialog - Nämndens mål 2022

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

Ärendebeskrivning
Dialog förs gällande överförmyndarnämndens nuvarande mål och mål för 2022. 
Nämnden anser att det kan bli aktuellt för målet ”Gode män och förvaltare ges 
möjlighet till kompetenshöjande åtgärder” att ersättas av ett annat mål, då detta är ett 
mål som vi uppnår varje år och även fortsättningsvis kommer sträva mot att uppnå. 
Det är viktigt att ställföreträdare även fortsättningsvis ges utbildning genom olika 
kompetenshöjande kurser. Det kanske kan bli aktuellt med utbildning kring hur man 
ska agera om en huvudman har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller en diagnos 
som till exempel Alzheimers. Dialog förs kring huvudmännens nöjdhet när det 
kommer till deras ställföreträdare och överförmyndarenheten. Frågor gällande byte 
av förvaltare berörs, varför byter en huvudman förvaltare? Är det tekniska eller 
sociala anledningar som ligger bakom önskan om byte? Förvaltningen får i uppdrag 
att till nästa sammanträde ta fram förslag på nytt mål gällande huvudmännens 
nöjdhet och hur man kan mäta detta. 

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

Beslutsunderlag
Öfn § 13/2021 Svar på budgetremiss för mål och budget 2022 med plan för 2023-
2024, handlingsid: ÖFN 2021.179.

Remissyttrande budget 2022 med plan 2023-2024, handlingsid: ÖFN 2021.136.

5



Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 45 forts.

Tidigare behandling
Överförmyndarnämnden § 13/2021, handlingsid:ÖFN 2021.179:

Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
remissyttrande.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

Öfn § 46 Dnr ÖFN 2021/33

Uppföljning av internkontrollplan 2021 
punkt 17

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut
Överförmyndarnämnden beslutar lägga granskningsrapport av punkt 17 i intern 
kontrollplanen för 2021 till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I enlighet med Tomelilla kommuns reglemente upprättade Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd Intern kontrollplan för 2021. 

Punkt 17 i planen avser: Risk för bristande samarbete med andra aktörer på grund av 
bristande former för samarbete vilket kan leda till att medborgare får felaktig 
information, att ärenden inte hanteras skyndsamt eller inte hanteras alls. 

Tomelilla kommuns hemsida har uppdaterats med länkar till myndigheter och 
informationssidor som kan vara till nytta för medborgarna samt har omfattande 
uppdatering/komplettering av informationsmaterial gjorts. Risken får härmed anses 
hanterad.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte 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
Ingen uppföljning.
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Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
14 oktober 2021

Justerandes sign

§ 46 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Överförmyndarnämnden beslutar lägga granskningsrapport av punkt 17 i intern 
kontrollplanen för 2021 till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, handläggare Ann-Charlotte Bengtsson, handlingsid: ÖFN 2021.414.

Uppföljning av Internkontrollplan 2021 punkt 17, handlingsid: ÖFN 2021.406.

Internkontrollplan 2021, handlingsid: ÖFN 2021.17.

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Kvalitets- och utvecklingsledare Madeleine Dexe Andersson 

Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson
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