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Plats och tid Distans via Teams, den 27 januari 2022, kl. 09.00-10.20 

 
Beslutande   Bo Herou (KD), ordförande 

Knut Sigander (M), vice ordförande, ej punkt 8 
Magnus Hörnblad (MP) ersätter Knut Sigander (M) under  
punkt 8  
Eva Setréus (S) 
Kenth Bergström (S)  
Margareta Olsson (M) 
Monica Rörstam (SD) 

   
Övriga närvarande  Se nästa sida. 
   
   
   

Utses att justera Eva Setréus (S)   
 
Justerade paragrafer  §§ 1-6 
 
Justeringens plats  4 februari 2022, digitalt via Netpublicator sign  
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Anna Silver 
 
 
Ordförande  
 Bo Herou (KD) 
 
Justerare  
 Eva Setréus (S)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
    
Sammanträdesdatum 27 januari 2022   
    
Datum då anslaget sätts upp 4 februari 2022 

 
  

Datum då anslaget tas ned 28 februari 2022   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Anna Silver 
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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
27 januari 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Fredrik Hellwig (KD) 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare 
Anna Silver, nämndsekreterare 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 
§ 1  Ändringar i föredragningslistan 

§ 2  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 3  Beslut om fördelning av förvaltning mellan förmyndare enl Föräldrabalken 

12 kap 12 § - SEKRETESS 

§ 4  Beslut om fördelning av förvaltning mellan förmyndare enl Föräldrabalken 

12 kap 12 § - SEKRETESS 

§ 5  Beslut efter begäran om byte av ställföreträdare - SEKRETESS 

§ 6  Entledigande av förvaltare/ god man enligt 11 kap 20 § FB och 

förordnande av förvaltare/god man enligt 11 kap 7 § och 11 kap 4 § - 

SEKRETESS 
 
_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 1 Dnr ÖFN   

Ändringar i föredragningslistan 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar om följande ändring i 
föredragningslistan:  
 
Punkt 7 ” Beslut på begäran om byte av ställföreträdare” utgår. 
Punkt 9 ”Entledigande av förvaltare/ god man enligt 11 kap 20 § FB och 
förordnande av förvaltare/god man enligt 11 kap 7 § och 11 kap 4 §tillkommer. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 2 Dnr ÖFN 2022/2 

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. Ordförande Bo Herou 

Fyra ordförandebeslut och en anmälan 
Ordförande Bo Herou informerar om fyra ordförandebeslut och en anmälan som 
upprättats sedan senaste nämndssammanträde rörande olika individärenden. 

Samverkan med Simrishamn 
Arbetet med utredning om sammanslagning med Simrishamns kommun fortlöper 
och kanslichef Johan Linander undersöker lämpliga lokaler för en sådan 
sammanslagning.  

Samverkan med fler kommuner  
Flera kommuner har visat intresse för att ingå i en sammanslagning med Tomelilla, 
Ystad, Sjöbo och Simrishamn inför kommande mandatperiod. Vid formellt framfört 
önskemål kan utredning för en sådan sammanslagning komma att genomföras. 

Rekrytering 
Sista ansökningsdatum för tjänsten har löpt ut och rekryteringsprocessen för en 
överförmyndarchef fortlöper och arbetet med intervjuer av aktuella sökanden pågår. 

Årsredovisning 
Året 2021 har covid-19 påverkat arbetet inom överförmyndarenheten väsentligt och 
de flesta av årets sammanträden hölls digitalt. Det har påbörjats ett omfattande 
arbete med digitala e-tjänster under året. Simrishamns kommun har ansökt om att få 
bli en del av den gemensamma nämnden och enheten från den 1 januari 2023. 
Kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad och Sjöbo har fattat beslut och välkomnar 
Simrishamn till gemenskapen. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
27 januari 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 2 forts. 

 

Uppföljning av revisionens granskningar 2019 
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG AB genomfört en 
uppföljningsgranskning av de fördjupade granskningar som revisorerna genomförde 
2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.Revsionen informerar nu 
nämnderna om dessa granskningar.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.8. 

Text årsredovisning 2021, handlingsid: Öfn 2022.9. 

Ordförandebeslut SR, handlingsid: Öfn 2022.10. 

Ordförandebeslut_1_SS, handlingsid: Öfn 2022.11. 

Ordförandebeslut_2_SS, handlingsid: Öfn 2022.12. 

Ordförandebeslut_3_SS, handlingsid: Öfn 2022.13. 

Polisanmälan PLW, handlingsid: Öfn 2022.14. 

Revisorerna § 66/2021 Uppföljning av granskningar 2019 i Tomelilla kommun, 
handlingsid: Öfn 2021.550. 

Missivskrivelse Uppföljning av granskningar 2019, signerad, handlingsid: Öfn 
2021.552. 

Slutlig Uppföjning granskningar 2019 - Tomelilla kommun, handlingsid: Öfn 
2021551. 

_________ 
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