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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
7 april 2022 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Sammanträdesrummet, Gladanleden 2, den 7 april 2022, kl. 09.00-10.30 

 
Beslutande   Bo Herou (KD), ordförande 

Ulf Holmström (M) ersätter Knut Sigander (M) 
Eva Setréus (S) 
Kenth Bergström (S)  
Margareta Olsson (M) 
Monica Rörstam (SD) 

    
   
Övriga närvarande  Se nästa sida. 
   
   
   

Utses att justera Monica Rörstam (SD)   
 
Justerade paragrafer  §§ 15-17 
 
Justeringens plats  Digitalt via Netpublicator sign 
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Anna Silver 
 
 
Ordförande  
 Bo Herou (KD) 
 
Justerare  
 Monica Rörstam (SD)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
    
Sammanträdesdatum 7 april 2022   
    
Datum då anslaget sätts upp 13 april 2022 

 
  

Datum då anslaget tas ned 6 maj 2022   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Anna Silver 
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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
7 april 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Staffan Birkegård (M) 
Magnus Hörnblad (MP) 
Fredrik Hellwig (KD) 
 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare 
Johan Linander, t.f. enhetschef 
Anna Silver, nämndsekreterare 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 
§ 15  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 16  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 17  Beslut efter begäran om byte av ställföreträdare - sekretess 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 15 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 
Information från förvaltningen 
En rekryteringsprocess har påbörjats i samband med en 
pensionsavgång på överförmyndarenheten. Den nyrekryterade 
enhetschefen Pälle Syrén Mandelkonvalj kommer att vara på plats tills 
intervjuerna av sökanden inleds. 
Sammanslagning med Simrishamn 
En dialog med anställda på överförmyndarenheten i Simrishamns 
kommun är påbörjad för erbjudande om möjlighet till övergång till 
Tomelilla kommun i samband med den planerade sammanslagningen. 

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
Redovisning av årsstatistik för 2021 
Totalt genomfördes 1232 st granskningar under 2021 varav 12 har 
granskats med anmärkning. 58 st byten har under året genomförts. 
Information från SKR gällande direktiv för ensamkommande barn 
SKR, Sveriges kommuner och regioner, har lämnar direktiv för 
mottagande av ensamkommande barn från Ukraina och erbjuder 
utbildningar för gode män. Överförmyndarenheten har lämnat 
förfrågan till tidigare gode män för ensamkommande barn och de som 
tackat ja är förberedda för nya mottagande. Tomelilla kommun har i 
nuläget fått en anvisning. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
7 april 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 15 forts. 
 

3. Ordförande Bo Herou 
Ordförandebeslut – lokalbehov överförmyndarnämnden 
Bo Herou informerar om ett ordförandebeslut avseende 
överförmyndarenhetens behov av nya lokaler i samband med den 
planerade sammanslagningen med Simrishamns kommun. 
Information från Kommunfullmäktige 
Vid Kommunfullmäktige den 4 april 2022 informerade 
överförmyndarnämndens ordförande Bo Herou och tillförordnad 
enhetschef Johan Linander om enhetens arbete och resultat inför beslut 
om årsredovisning 2021. En kunnig, stabil och lojal personal gör att 
överförmyndarnämnden levererar ett gott resultat.  
Information från kommunstyrelsen i Sjöbo 16 mars 
Johan Linander och Bo Herou har informerat kommunstyrelsen i 
Sjöbo kommun om arbetet i överförmyndarenheten och -nämnden. 
Informationen genomfördes som en dialog mellan Linander och 
Herou. Förslag om liknande presentation i samarbetskommunernas 
Kommunfullmäktige har lämnats. 
Samarbete med Hörby kommun 
Hörby kommun har informerat om att man kommer att ta upp frågan 
om samarbete med Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamn på sitt 
kommande Kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.160. 
Ordförandebeslut – signerat, handlingsid: Öfn 2022.133. 
Information gällande ställföreträdare för barn utan vårdnadshavare som flyr från 
Ukraina, handlingsid: Öfn 2022.142. 
Samlad statistik 2021 Överförmyndarenheten, handlingsid: Öfn 2022.166. 

_________ 
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