
 
TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
12 maj 2022 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Sammanträdesrummet, Gladanleden 2, den 12 maj 2022, kl. 09.00-10.35 

 
Beslutande   Bo Herou (KD), ordförande 

Knut Sigander (M) 
Eva Setréus (S) 
Kenth Bergström (S)  
Monica Rörstam (SD) 
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 Bo Herou (KD) 
 
Justerare  
 Kenth Bergström (S)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
    
Sammanträdesdatum 12 maj 2022   
    
Datum då anslaget sätts upp 18 maj 2022 

 
  

Datum då anslaget tas ned 10 juni 2022   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Anna Silver 
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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
12 maj 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Magnus Hörnblad (MP) 
Ulf Holmström (M)  
 
 
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 
 
§ 18  Ändringar i föredragningslistan 

§ 19  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 20  Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025 

§ 21  Beslut efter begäran om byte av förvaltare - sekretess 

§ 22  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 23  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 24  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 25  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 26  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 27  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

 
_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 18 Dnr ÖFN   

Ändringar i föredragningslistan 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
På förslag av ordföranden Bo Herou (KD) beslutar Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd om följande ändringar i föredragningslistan:  
 
Punkt 10 ”Beslut om vitesföreläggande” tillkommer. 
 
Punkt 11 ”Beslut om vitesföreläggande” tillkommer. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 19 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 
Aktuell information 
Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner har fått skrivelser från 
Hörby kommun om att man behandlat intressefrågan för sammanslagning i 
kommunfullmäktige och att justering av beslutet inväntas innan kommunerna 
kommer att kunna ta del av det. 
Johan informerar om utvecklingen i ett individärende.  
Personalfrågor 
Arbetet med rekrytering av en ny handläggare har påbörjats och tjänsten är nu 
utannonserad. I nuläget är 23 ansökningar inkomna varav flera av de sökande 
har tidigare erfarenhet vilket enheten ser väldigt positivt på. Intervjuer 
kommer att påbörjas efter att enhetens nyanställda chef Pälle Syrén 
Mandelkonvalj påbörjat sin tjänst den 18 maj. 

2. Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
Aktuell statistik 
Granskningsarbetet är i fas vilket delvis beror på att man gjort vissa 
förändringar i rutinerna för granskningen. I nuläget finns det 68 sluträkningar. 
Det har varit många byten av gode män. Det finns 40 nya ärenden under 
utredning och totalt 971 pågående ärenden. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 19 forts. 
  

3. Ordförande Bo Herou 
Utredning om nya lokaler för överförmyndarenheten 
Den förestående expansionen av kansliet kräver fler kontorsplatser. Över tid behöver 
enheten utökas med fler deltagande kommuner. Alltså behövs det tas höjd för  
möjlighet till framtida expansion utan att enheten skall behöva flyttas. I nämndens 
skrivelse till kommunstyrelsen framfördes detta, samt att en flytt till nya lokaler måste 
ske senast december 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beredning beslutat 
att avvakta den lokalförsörjningsplan som skall presenteras i juni. 
 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.187 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 20 Dnr ÖFN 2022/17 

Budgetremiss budget 2023 med plan för 
2024-2025 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
remissyttrande, handlingsid: ÖFN 2022.229, med ändringen att nuvarande nämnd 
inte kan anta mål för den nämnd som tillträder 2023 samt att Hörbys ansökan om att 
få ingå i den gemensamma nämnden och gemensamma handläggarkontoret ska 
införas i remissyttrandet. Kanslichef Johan Linander får i uppdrag att färdigställa 
remissyttrandet i enlighet med beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Tomelilla kommun fastställde den 16 mars 2022, ks § 16/2022, 
budgetförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 samt 
remitterade förutsättningarna till nämnderna för yttrande om de utmaningar och 
möjligheter som nämnderna ser inför kommande planperiod. 

Nämnden ska svara på remissen senast den 31 maj och dessa yttranden kommer att 
användas i de fortsatta dialogerna mellan nämnderna och budget- och 
investeringsberedningarna. 

Ekonomiska konsekvenser 
Se yttrandet i övrigt. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har i detta läge av budgetprocessen inte några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
12 maj 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 20 forts. 

Uppföljning 
Efter kommunfullmäktige i Tomelilla, Ystad, Sjöbo och Simrishamns kommuner har 
antagit budget för 2023 vet nämnden vilka resurser som finns tillgängliga för nästa 
års arbete. Då kan internbudget och mål för 2023 slutligt antas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
remissyttrande, handlingsid: ÖFN 2022.xxx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse budgetremiss budget 2023, kanslichef Johan Linander, handlingsid: 
Öfn 2022.188. 

Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Öfn 2022.189. 

Ks § 16/2022 Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023 med plan för 2024-
2025, handlingsid: Öfn 2022.177. 

Planeringsförutsättningar 2023 -2025, handlingsid: Öfn 2022.178. 

Budgetremiss budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Öfn 2022.229. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Knut Sigander (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
nuvarande nämnd inte kan anta mål för den nämnd som tillträder 2023 samt att 
Hörbys ansökan om att få ingå i den gemensamma nämnden och gemensamma 
handläggarkontoret ska införas i remissyttrandet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Knut Siganders förslag. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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