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TOMELILLA KOMMUN 
  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
29 september 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
 

Övriga närvarande från förvaltningen 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Anna Silver, nämndsekreterare 
 
 

 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med   
 
§ 40  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 41  Delårsrapport januari-augusti 2022 (T2) Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd 2019-2022 

§ 42  Höjning av arvodesnivåer för ställföreträdare 

§ 43  Ansökan om drivande av rörelse enl FB 13:13 - SEKRETESS 

§ 44  Ansökan om samtycke till bodelning, arvskifte enl FB 15:5 och placering av 

minderårigs tillgångar enl FB 14:6 - SEKRETESS 

§ 45  Ansökan om samtycke till bodelning och arvskifte enl FB 15:5 och 

placering av minderårigs tillgångar enl FB 14:6 - SEKRETESS 

§ 46  Anmälningsärenden september 2022 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 40 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: 

Information från överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
Pälle Syrén Mandelkonvalj informerar om olika pågående individärenden varav ett 
avser hot mot tjänsteman och hur arbetsgivaren hanterar ärendet. 
 

Presentation av nyanställd personal 
Enhetens nyanställda handläggare ger en kort presentation för nämnden. 

 

Svar till Hörby kommun avseende samarbete 
Svaret till Hörby kommun gällande önskan om samarbete har beslutats om i 
kommunfullmäktige och överlämnats till ansvarig i kommunen. 
 

Aktuell statistik 
Totalt har enheten 1053 aktiva ärenden varav 39 är under utredning. Av de 639 
inkomna årsräkningarna är 593 granskade vilket motsvarar 93%.  

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.343. 

_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 41 Dnr ÖFN 2019/4 

Delårsrapport januari-augusti 2022 (T2) 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 2019-2022 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapport 
januari-augusti 2022 (T2) och lägger densamma till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Reglementet för ekonomistyrning mm stadgar att en lagstadgad delårsrapport ska 
avges per den 31 augusti. 

Sammanfattning av delårsrapporten:  
Delårsrapporten fokuserar på det prognostiserade utfallet för såväl måluppfyllelsen 
som ekonomin per 31 december 2022. 

Prognosen pekar på att samtliga mål kommer att uppfyllas och att det ekonomiska 
utfallet ryms inom det budgeterade ramen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Överförmyndarnämnden prognostiserar, inklusive arvoden till gode män och 
förvaltare, en budget i balans. 

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 
I samband med årsredovisningen sker den slutliga uppföljningen av årets verksamhet 
och resultat. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 41 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna delårsrapport 
januari-augusti 2022 (T2) och lägger densamma till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.344. 

Delårsrapport jan-aug 2022, handlingsid: Öfn 2022.345. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef Elisabeth Wahlström 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 42 Dnr ÖFN 2022/32 

Höjning av arvodesnivåer för 
ställföreträdare 

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

Jäv 
Knut Sigander (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd behandlade den 25 augusti 2022 ärende 
Öfn § 37, Dnr ÖFN 2022/32, om höjning av arvode för ställföreträdare. Nämnden 
beslutade återremittera ärendet till enheten för vidare beredning med en utredning av 
olika arvodesnivåer till sammanträdet i september. 

En utredning av de ekonomiska konsekvenserna av höjning av arvodet till olika 
arvodesnivåer har gjorts av enheten och presenteras nedan. 

Tillvägagångssätt 
En ekonomisk utredning av ett framtida förhållande rörande arvodesnivåer kommer i 
sin natur att innehålla en betydande felmarginal, eftersom beräkningarna bygger en 
rad olika osäkra faktorer såsom exempelvis antal ärenden, i vilken omfattning 
kommunen respektive huvudmannen själv betalar arvodet, ställföreträdarnas ålder 
samt antal avslutade ärenden. Dessa osäkerheter genomgås i tydligare detalj nedan, 
samt hur hänsyn till dessa har tagits i utredningen. 

Inledningsvis har samtliga arvodesbeslut som fattats under 2021 enligt vilka 
kommunen ska betala en del eller hela arvodet och utifrån dessa beslut beräknat 
arvodesnivån i procent av prisbasbeloppet. Därefter har samtliga arvodesbeslut 
beräknats utifrån en höjning om 0 %, 3 % respektive 5 % på vardera delen. För det 
fall en redovisning har löpt till och med 31 december 2020 har arvodet beräknats 
utifrån 2020 års prisbasbelopp (47 300 kr), medan redovisningsperioder till och med 
ett datum senare än 31 december 2020 beräknats såsom slutredovisningar och  
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

 

därmed har 2021 års prisbasbelopp (47 600 kr) fått bestämma arvodet. Detta 
underlag har sedan utgjort grunden för beräkningarna, med utgångspunkt i att 
situationen för 2023 års granskning har en motsvarande mängd års- och 
slutredovisningar och dessa har därför beräknats mot 2022 och 2023 års 
prisbasbelopp (48 300 kr respektive 52 500 kr). Utifrån dessa belopp har därefter de 
sociala avgifterna beräknats utifrån de beräknade arvodesnivåer, med motsvarande 
andel ställföreträdare för vilka full arbetsgivaravgift (31,42 %) betalas (kontra lägre 
arbetsgivaravgift om 10,21 % för personer födda 1938-1956) som andelen år 2021. 
Härefter har beräknats nya milersättningar utifrån 2021 års siffror med tillägget om 
12 kr extra per mil. Även avseende kostnadsersättningen om 2 % av prisbasbeloppet 
har denna kostnad beräknats utifrån de nya prisbasbeloppen. 

Detta tillvägagångssätt innebär mängd brister, i det att uppskattningen förutsätter att 
situationen 2021 och 2023 är densamma avseende samtliga faktorer som påverkar 
faktiskt utfall. Detta är en grov uppskattning, men det saknas i dagsläget 
förutsättningar att komma närmare verkligheten. Det förutsätter således att 
förhållandet mellan antal sluträkningar och årsräkningar är densamma mellan åren, 
medan faktum är att just år 2021 innebar är särskilt högt antal sluträkningar (182 st. 
jämfört med 134 st. för år 2020, 156 st. för år 2019 och 139 st. perioden 2022-01-01–
2022-09-21), vilket innebär att beräkningen i denna del kan slå något högt. Å andra 
sidan utgår uppskattningen också från att andelen ärenden där huvudmannen kontra 
kommunerna bekostar arvodet är densamma år 2021 och 2022. Under rådande 
ekonomiska läge kan innebära en försämrad ekonomisk situation för många 
huvudmän, vilket skulle kunna innebära att kommunerna står för en större andel av 
arvodeskostnaderna och beräkningen kan alltså av detta skäl vara något låg. Den 
samlade bedömningen av samtliga faktorer är att avvägningen mellan eventualiteter 
som talar för en för hög beräkning och eventualiteter som talar för en låg beräkning 
kan kvittas mot varandra och uppskattningen bör härför vara så nära verkligheten 
som är möjligt. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

Resultat 
Resultatet av utredningen presenteras nedan i tabellform. 
2021 års beslut 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 1 470 672    411 106    448 195    611 371    

Sörja för person 1 390 621    409 513    456 469    524 639    

Kostnadsersättning 229 834    63 944    71 690    94 200    

Milersättning 175 767    69 686    48 856    57 226    

Sociala avgifter 609 834    164 666    211 636    233 533    

Summa totalt 3 876 729    1 118 914    1 236 846    1 520 969    

Tabell 1: Utgångsläge i faktiskt utfall för arvodesbeslut fattade under 2021 

Prognos 2023 utan arvodeshöjning 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 1 529 262 kr 428 438 kr 465 643 kr 635 180 kr 

Sörja för person 1 435 504 kr 422 911 kr 470 872 kr 541 721 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 631 888 kr 170 867 kr 218 768 kr 241 235 kr 

Summa totalt 4 121 125 kr 1 202 399 kr 1 309 035 kr 1 608 673 kr 

Ökning jämfört med 2021 244 396 kr 83 485 kr 72 189 kr 87 704 kr 

Tabell 2: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning, ingen arvodeshöjning 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 
 

Prognos 2023, arvodeshöjning om 3 % + 3 % 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 2 127 636 kr 596 396 kr 627 742 kr 903 497 kr 

Sörja för person 1 889 293 kr 551 620 kr 612 874 kr 724 799 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 857 472 kr 233 839 kr 289 984 kr 333 649 kr 

Summa totalt 5 398 873 kr 1 562 038 kr 1 684 352 kr 2 152 482 kr 

Ökning jämfört med 2021 1 522 144 kr 443 124 kr 447 506 kr 631 514 kr 

Tabell 3: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning samt arvodeshöjning om 3 % per del 

 
Prognos 2023, arvodeshöjning om 5 % + 5 % 
 

Totalt Tomelilla Sjöbo Ystad 

Antal arvodesbeslut 453 134 125 194 

Förvalta egendom 2 467 229 kr 708 368 kr 717 646 kr 1 041 215 kr 

Sörja för person 2 251 142 kr 637 426 kr 725 704 kr 888 011 kr 

Kostnadsersättning 234 693 kr 65 296 kr 73 206 kr 96 192 kr 

Milersättning 289 778 kr 114 887 kr 80 546 kr 94 345 kr 

Sociala avgifter 1 008 541 kr 275 820 kr 337 461 kr 395 259 kr 

Summa totalt 6 251 383 kr 1 801 798 kr 1 934 563 kr 2 515 022 kr 

Ökning jämfört med 2021 2 374 654 kr 682 884 kr 697 717 kr 994 053 kr 

Tabell 3: Förändringar grundade i höjt prisbasbelopp och milersättning samt arvodeshöjning om 5 % per del 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringen medför ökade kostnader för Tomelilla, Ystads, Sjöbo kommuner enligt 
ovan redogörelse samt de huvudmän som själva betalar sin ställföreträdares arvode. 
Skrivelse avseende ekonomiska konsekvenser för Tomelilla, Ystads, Sjöbo och 
Simrishamn kommun har skickats till respektive kommuns ekonomichef. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn 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 normalarvodet för gode män och förvaltare till 13 % av prisbasbeloppet 
avseende förvalta egendom och 13 % av prisbasbeloppet avseende sörja för person. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, äverförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-09-22. 

Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, 2022-08-09, 
handlingsid: Öfn 2022.312. 

Rapport avseende arvodesnivåer, handlingsid: Öfn 2022.313. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
29 september 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 42 forts. 

 

Tidigare behandling 
Öfn §37/2022: 

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

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Ekonomichef Elisabeth Wahlström, Tomelilla kommun 

Ekonomichef Petter Hansson, Ystads kommun 

Ekonomichef Ann-Christin Walméus, Sjöbo kommun 

Ekonomichef Lars-Johan Rosvall, Simrishamns kommun 
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Justerandes sign    

 

Öfn § 46 Dnr ÖFN 2022/3 

Anmälningsärenden september 2022 

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

 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 29 
september. 

- Ks § 67/2022 Samverkansavtal och reglemente för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar ingå samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarorganisation och nämnd, handlingsid: Ks 2022.1429, samt anta 
reglemente för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd mandatperioden 2023-2026, 
handlingsid: Ks 2022.1430. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.364. 

_________ 
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