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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
16 juni 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Staffan Birkegård (M) 
Ulf Holmström (M)  
Fredrik Hellwig (Kd) 
 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Johan Linander, t.f. enhetschef 
Anna Silver, nämndsekreterare 

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

§ 29  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 30  Uppföljning intern kontrollplan 2022 

§ 31   Beslut om samtycke till egendomens fördelning enligt 15 kap 5 §  

   Föräldrabalken - sekretess 

§ 32  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 33  Anmälningsärenden juni 2022 

§ 34  Uppdrag åt förvaltningen avseende utredning om arvoden 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 28 Dnr ÖFN DiaNr 

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:  
 
Ärende ”Uppdrag åt förvaltningen gällande arvodesöversyn” tillkommer. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 29 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 
Hörbys förfrågan om samarbete 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat Hörbys förfrågan om att gå 
med i det befintliga samarbetet. Man ser att det är kort tid att förbereda för 
ytterligare ett nytt samarbete till årsskiftet men har tittat på vilka möjliga 
alternativ som finns för ett samarbete. 
Utredning om nya lokaler inför kommande sammanslagning 
Johan informerar om att överförmyndarenheten kommer att flytta tillbaka in i 
kommunhuset inför sammanslagningen till årsskiftet. Detta innebär att en del 
medarbetare inte kommer att ha egna kontor då många arbetar en del 
hemifrån, det kommer dock inte att gälla för överförmyndarenheten som 
kommer att ha fasta rum. Just nu ser man över lämpligheten för var i 
kommunhuset enheten får bäst förutsättningar att placeras. 

 
2. Enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Presentation för nämnden 
Överförmyndarnämndens nyanställda enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
presenterar sig för nämnden. Pälle kommer från Trelleborg där han har varit 
tillförordnad enhetschef. Pälle har drygt fyra års erfarenhet med sig. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 29 forts. 
 
Aktuell information 
Rekryteringsarbete pågår för två annonserade tjänster. Det har kommit in 30 
ansökningar och flera av de sökanden har goda kvalifikationer för tjänsterna. 
Intervjuer för rekryteringarna pågår.  
Aktuell statistik 
Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson informerar om den aktuella statistiken. 
Enheten har 970 aktuella ärenden varav 25 är under utredning. 65% av 
årsräkningarna är granskade och 87st sluträkningar är granskade.  
 
3. Ordföranden Bo Herou (Kd) 
Överförmyndarnämndens budgetberedning 
Bo informerar om överförmyndarnämndens budgetberedning den 2 juni där 
man diskuterade kommande ekonomiska utmaningar. En av de stora 
utmaningarna som uppmärksammades är svårigheter att rekrytera gode män. 
Man ser även en svårighet i att behålla de befintliga gode männen. En 
alternativ lösning som diskuterades var att se över arvodesersättningarna.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Bn 2022.259. 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 30 Dnr ÖFN 2021/36 

Uppföljning intern kontrollplan 2022 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna redovisad uppföljning enligt antagen 
intern kontrollplan punkt två och åtta och lägger informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutade anta internkontrollplan 2022, 
handlingsid: Öfn 2021.503 den 9 december 2021. Återrapportering av punkt två och 
åtta ska enligt kontrollplanen göras i juni 2022. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga direkta konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Inga direkta konsekvenser. 

Miljöperspektivet 
Inga direkta konsekvenser. 

Uppföljning 
I enlighet med tidplanen i internkontrollplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna redovisad uppföljning enligt antagen 
intern kontrollplan punkt två och åtta och lägger informationen till handlingarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 30 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.260. 

Uppföljning risk-id två, handläggare Ann-Charlotte Bengtsson, handlingsid: Öfn 
2022.261. 

Uppföljning risk-id åtta, kanslichef Johan Linander, handlingsid: Öfn 2022.262. 

Internkontrollplan 2022, handlingsid: Öfn 2021.503. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kanslichef Johan Linander   

Handläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
16 juni 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 33 Dnr ÖFN 2022/3 

Anmälningsärenden juni 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 juni. 

- Kf § 38/2022 Antagande av strategi för medborgardialog, 2022-05-16 

 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar anta strategi för medborgardialog, handlingsid: 
Ks 2022.938. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.273. 

_________ 
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Justerandes sign    

 

Öfn § 34 Dnr ÖFN 2022/28 

Uppdrag åt förvaltningen avseende 
utredning om arvoden 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Överförmyndarnämnden uppdrar åt förvaltningen att göra en utredning om 
arvodesnivåer i Skåneregionen med kostnadsförslag för arvodeshöjningar och 
redovisa till nämnden vid nästkommande sammanträde i augusti. 

Ärendebeskrivning 
Ordföranden Bo Herou (Kd) informerar om budgetberedningen den 2 juni där man 
diskuterade kommande ekonomiska utmaningar. En av de stora utmaningarna som 
uppmärksammades är svårigheter att rekrytera gode män. Man ser även en svårighet i 
att behålla de befintliga gode männen. En alternativ lösning som diskuterades på 
mötet var att se över nuvarande nivåer för arvodesersättningar.   

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden Bo Herou (Kd) föreslår överförmyndarnämnden uppdra åt 
förvaltningen att göra en utredning om arvodesnivåerna i Skåneregionen med 
kostnadsförslag för olika nivåer av arvodeshöjningar. Förvaltningen ska redovisa 
utredningen samt kostnaderna för olika höjningsnivåer till nämnden vid 
nästkommande sammanträde i augusti. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar i enlighet med Bo Herous förslag.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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