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Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
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Datum då anslaget sätts upp 10 mars 2022 
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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
3 mars 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Staffan Birkegård (M) 
 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare 
Johan Linander, tf enhetschef 
Anna Silver, nämndsekreterare 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 
 

§ 7  Ändringar i föredragningslistan 

§ 8  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 9  Årsredovisning 2021 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 

§ 10  Anmälningsärenden mars 2022 

§ 11  Begäran om byte av ställföreträdare - sekretess 

§ 12  Utdömande av vite - sekretess 

§ 13  Utdömande av vite - sekretess 

§ 14  Överklagan av beslut efter begäran om byte av ställföreträdare - sekretess 

 
_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 7 Dnr ÖFN   

Ändringar i föredragningslistan 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
På förslag av ordföranden Bo Herou (KD) beslutar Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd om följande ändring i föredragningslistan:  
 
Punkt 9 ”Överklagan av beslut efter begäran om byte av ställföreträdare” 
tillkommer. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 8 Dnr ÖFN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022 

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 
Rekrytering av enhetschef 
Förloppet kring rekrytering av ny enhetschef har nått sitt slutskede. Den nya 
chefen överförmyndarenheten heter Pälle Syrén Mandelkonvalj och har 
tidigare varit biträdande enhetschef inom området. Pälle påbörjar anställningen 
den 18 maj. 
Sammanslagning med Simrishamns kommun 
Samverkan kring utformande av gemensamma arbetsrutiner kommer snart att 
inledas för att underlätta den kommande sammanslagningen i årsskiftet. 
Namnet på enheten föreslås från årsskiftet 2022/23 bli Sydöstra 
Skånes Överförmyndarnämnd. Medarbetare i Simrishamn kommer att 
erbjudas tjänster i Tomelilla kommun.   

 
2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 

Aktuell statistik 
Överförmyndarenheten har 972 stycken pågående ärenden och 31 stycken är 
under utredning. 548 av 640 årsräkningar har lämnats in i tid och 23% av dessa 
är redan granskade i och med de nya processer för granskningar som 
implementerats på enheten.  
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 8 forts. 
 
Rekrytering av gode män 
Man ser ett ökat behov av att rekrytera nya ställföreträdare men upplever 
svårigheter att hitta intressenter för uppdragen. Det finns ökade krav från de 
som överväger uppdrag. Mest handlar det om storlek på arvode och 
utformning av uppdragen. RFS – Riksförbundets frivilliga samhällsarbetare 
erbjuder informationsmaterial för vad uppdraget innebär för den som är 
intresserad av en eventuell rekrytering. 

 
3. Ordförande Bo Herou 

Nya lokaler vid sammanslagning 
Frågan om nya lokaler vid sammanslagning utreds och man ser över 
möjligheter för att ha en reception i de lokaler som övervägs. Målet är att det 
ska finnas en färdig plan för lokaler till hösten. 
Möte med representanter från Höör och Hörby  
Efter visat intresse för ett eventuellt samarbete har representanter från 
kommunernas presidium träffats och pratat om sina verksamheter. 
Kommunernas styrelseordföranden har informerats om mötet. 
Möte med revisionen 
Bo Herou och Johan Linander har träffat revisionen för att gå igenom 
överförmyndarnämndens mål och uppnådda mål i årsredovisningen för 2021 
med en revisor från respektive kommun. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsiid: ÖFN 2022.87. 

_________ 
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Justerandes sign    

 

Öfn § 9 Dnr ÖFN 2021/12 

Årsredovisning 2021 för Tomelilla-Ystad-
Sjöbo överförmyndarnämnd 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att godkänna årsredovisningen 
för 2021, handlingsid: Öfn 2022.78. 

Ärendebeskrivning 
I årsredovisningen redovisas överförmyndarens gemensamma kanslifunktion. Utfallet 
för 2021 var lägre än den budgeterade nivån vilket inneburit att bidragen från 
medlemskommunerna Ystad, Sjöbo och Tomelilla har reducerats med totalt 124 tkr.  
Arvodesbetalningar återfinns i respektive kommuns årsredovisningar. 

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 
Ekonomisk uppföljning sker tertialvis varje år, dvs 30/4, 31/8 samt 31/12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att godkänna årsredovisningen 
för 2021, handlingsid: Öfn 2022.78. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
3 mars 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 9 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ekonomichef Elisabeth Wahlström, handlingsid: ÖFN 2022.88. 

Årsredovisning 2021, handlingsid: Öfn 2022.78. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius 
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Öfn § 10 Dnr ÖFN 2022/3 

Anmälningsärenden mars 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 3 mars. 

1. Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025 

2. Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: ÖFN 2022.89. 

Ks § 144/2021 Tidplan för budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: ÖFN 
2022.84. 

Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: ÖFN 2022.83. 

_________ 
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