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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
25 augusti 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Karin Arvidsson (S) 
Staffan Birkegård (M) 
Ulf Holmström (M)  
Fredrik Hellwig (Kd) 
Magnus Hörnblad (Mp) 
 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Anna Silver, nämndsekreterare 

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

§ 36  Uppdatering av delegeringsregler 

§ 37  Höjning av arvodesnivåer för ställföreträdare 

§ 38  Utdömande av vite 

§ 39  Beslut om vitesföreläggande 

_________ 
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Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 35 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. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
Aktuell statistik 
Enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj informerar om den aktuella statistiken på 
enheten. Av de 563 inkomna årsräkningarna är 518 av dem granskade. Totalt har 
enheten 1065 aktiva ärenden, 24st under utredning och 129st sluträkningar. 
Svar till Hörby gällande förfrågan om samarbete 
Svaret till Hörby avseende inkommen förfrågan om samarbete har behandlats i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer även att behandlas i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i både Tomelilla, Ystad och Sjöbo. 
En ny gemensam nämnd kan bli aktuell först i januari 2027 i samband med ny 
mandatperiod. Möjlighet finns för ett gemensamt handläggarkontor innan 
dess. 
 

2. Ordförande Bo Herou 
Samarbete med Simrishamn 
I samband med sammanslagningen med Simrishamns kommun kommer 
överförmyndarenheten behöva nya lokaler och ett förslag för lokalbyte tas 
fram. Lokalbytet ska vara genomfört innan årsskiftet.  
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Öfn § 35 
 
Ordförandebeslut 
Ordföranden Bo Herou informerar om två ordförandebeslut som fattats i 
individärenden sedan senaste sammanträdet i juni. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.310. 

Ksau § 104 - Svar på förfrågan från Hörby kommun om samgående i gemensam 
överförmyndarnämnd och enhet, handlingsid: Öfn 2022.307. 

Ordförandebeslut - Avslag på ansökan om uttag, handlingsid: Öfn 2022.326. 

Ordförandebeslut - Föreläggande av vite, handlingsid: Öfn 2022.327. 

Överförmyndarstatistik till Länsstyrelsen för 2021, handlingsid: Öfn 2022.328. 

_________ 

 

4



 

 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
25 augusti 2022 
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Öfn § 36 Dnr ÖFN 2018/3 

Uppdatering av delegeringsregler 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att delegera beslut om arvode 
till tillfälligt förordnade ställföreträdare enligt 6 kap. 10 f § föräldrabalken till 
handläggare vid överförmyndarenheten. 

Ärendebeskrivning 
I och med lag om i föräldrabalken (SFS 2021:528) infördes nya bestämmelser 
angående arvodering av tillfälliga vårdnadshavare. Enligt nuvarande 6 kap. 10 f § 
föräldrabalken har tillfälliga vårdnadshavare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget 
och de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut 
om arvode och ersättning av utgifter fattas av överförmyndaren. Arvode och 
ersättning för utgifter ska betalas av kommunen. Lagändringen trädde i kraft 1 juli 
2021. 

Eftersom lagstiftningen inte fanns vid överförmyndarnämndens beslut om 
delegeringsregler den 23 januari 2019 (Öfn § 4/2019) saknas möjlighet idag för 
handläggare vid enheten att besluta om arvode för tillfälliga vårdnadshavare utan 
måste hänföra sådana beslut till nämnden.  

Övrig delegation avseende arvodering av ställföreträdare regleras i Delegeringsregler 
för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd mandatperioden 2019-2022 
(Tomelilla kommun, kommunal författningssamling Nr. C 19:1) under punkten 15 
omfattar Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, 
gode män och förvaltare enligt 12 kap. 16 § st. 1 och 2.  

Ny formulering föreslås vara: 

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, 
vårdnadshavare, gode män och förvaltare. 

Tillägg till lagrum ska vara 6 kap. 10 f § föräldrabalken och delegat bör vara 
handläggare. 
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§ 36 forts. 

 

15 Beslut om arvode och ersättning 
för utgifter till förordnade 
förmyndare, vårdnadshavare, gode 
män och förvaltare 

FB 12:16 st 
1 och 2, FB 
6 kap. 10 f 
§ 

Handläggare  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet innebär några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Uppföljning 
Delegeringsregler följs upp en gång per mandatperiod eller oftare vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att delegera beslut om arvode 
till tillfälligt förordnade ställföreträdare enligt 6 kap. 10 f § föräldrabalken till 
handläggare vid överförmyndarenheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.311. 

C 19:1 Delegeringsregler för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
mandatperioden 2019–2022, handlingsid: Öfn 2019.37. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Öfn § 37 Dnr ÖFN 2022/32 

Höjning av arvodesnivåer för 
ställföreträdare 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar återremittera ärendet till 
enheten för vidare beredning av arvodesnivåer till sammanträdet i september. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag från Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 16 juni 2021 har 
förvaltningen genomfört en utredning av arvodesnivåerna i Skåneregionen med 
kostnadsförslag för olika nivåer av arvodeshöjning för ställföreträdare.  
 

Utredningen visar att Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd redan ligger högt 
i jämförelse med andra kommuner när det kommer till arvodesnivå. Detta har sin 
grund i uppstartsarvode och högre milersättning, då övriga ersättningar har 
motsvarande nivå som andra kommuner – undantaget Trelleborg/Svedala/Skurup. 
Trots detta upplever överförmyndarenheten svårigheter med att rekrytera 
ställföreträdare, historiskt till de svåraste uppdragen, men idag förekommer 
svårigheter att hitta personer som vill åta sig även de enklare uppdragen. 
 

En god man eller förvaltare innebär inte sällan en kostnadsbesparing och förenkling 
av arbetet för kommunerna som helhet, inte minst för socialtjänsten. Gode män och 
förvaltare är ofta lekmän som frivilligt tar sig an ett stort ansvar att sköta om en 
annan persons ekonomiska, juridiska och personliga angelägenheter. Det 
förekommer att ställföreträdare uttalar att arvodet är lågt satt och att det inte är 
osannolikt att arvodets storlek kan vara avgörande för huruvida en person tar sig an 
ett uppdrag. 
 

Lagstiftaren har valt att ge en stor frihet till kommunerna att själva bedöma 
skäligheten i arvodets storlek. Även om merparten av våra ställföreträdare är eldsjälar 
som inte huvudsakligen drivs av ekonomiska incitament att ta sig an ett uppdrag som 
god man eller förvaltare, kan det inte uteslutas att det finns personer som valt att inte 
åta sig uppdrag på grund av en alltför låg ersättning. En höjning av arvodet kan 
därför inte uteslutas få en positiv effekt på rekryteringsarbetet. 
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§ 37 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen medför ökade kostnader för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd och de huvudmän som själva betalar sin ställföreträdares 
arvode. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp vid behov. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att från och med den 1 januari 
2023 höja grundarvodet för gode män och förvaltare till 13 % av prisbasbeloppet 
avseende förvalta egendom och 13 % av prisbasbeloppet avseende sörja för person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.312. 
Rapport avseende arvodesnivåer, handlingsid: Öfn 2022.313. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Knut Sigander (M) föreslår överförmyndarnämnden återremittera ärendet till enheten 
för vidare beredning med en utredning av olika arvodesnivåer till kommande 
sammanträde. 

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

Beslutet skickas till överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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