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TOMELILLA KOMMUN 
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3 november 2022 
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Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 
§47  Dialoger och informationsärenden 2022 

§ 48  Beslut om att återkalla hemställan om utdömande av vite - sekretess 

§ 49  Riskanalys för överförmyndarnämnden 2023 

§ 50  Sammanträdesplan 2023 

             _________ 
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Sammanträdesdatum 
3 november 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 47 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. Ordförande Bo Herou 
Besök från Länsstyrelsen den 19 oktober 
Länsstyrelsen har gjort sin årliga granskning på enheten med stickprover av 
ärenden. Överförmyndarnämnden kommer att få ta del av protokollet från 
tillsynen på decembersammanträdet.  
Avslutningsmiddag 
Bo Herou informerar om att nämnden kommer att ha en avslutningsmiddag i 
samband med decembermötet i och med att det blir den nuvarande nämndens 
sista sammanträde. 
 

2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
Aktuell statistik 
Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj går igenom aktuell statistik för 
enhetens ärenden. Det finns just nu 1002 aktiva ärenden. Av de 641 
årsräkningarna är 640 inkomna varav 627 av dessa är granskade. 
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§ 47 forts. 
 
Information i ett individärende 
Pälle Syrén Mandelkonvalj informerar om tillsynen i ett aktuellt individärende 
som enheten tagit över från en annan kommun och den vidare hanteringen i 
ärendet. 

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.397. 

_________ 
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Öfn § 49 Dnr ÖFN 2022/37 

Riskanalys för överförmyndarnämnden 
2023 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna Riskanalys för 
överförmyndarnämnden, handlingsid; Öfn 2022.403, och ger enheten i uppdrag att ta 
fram en internkontrollplan för 2023 utifrån riskanalysen. 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska överförmyndarnämnden årligen upprätta 
och besluta om en internkontrollplan för sin verksamhet. Internkontrollplanen ska 
utarbetas utifrån genomförda riskanalyser av nämndens verksamhet. 

Förvaltningen har tagit fram en riskanalys för enhetens arbete och de analyserade 
riskerna har poängsatts utifrån sannolikhet för risk samt konsekvens för risk.  

Förvaltningen återkommer till överförmyndarnämnden i december med förslag till 
internkontrollplan för 2023. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med riskanalys och internkontrollplan genomförs inom befintlig budget. 

Barnperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
De risker som förs över till internkontrollplanen för 2023 kommer att följas upp 
utifrån den tidplan som fastställs i internkontrollplanen.  
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§ 49 forts. 

Protokollsanteckning 
Bo Herou (KD) lämnar följande protokollsanteckning gällande punkt 2 ” Risk för 
bristande tillgång på god man och förvaltare på grund av svårigheter att hitta 
personer som åtar sig uppdrag, vilket kan leda till längre väntetid för huvudmannen” 
i riskanalysen; 

Redan idag har överförmyndarenheten svårigheter föreslå god man alternativt 
förvaltare till vissa uppdrag. Intresset för halvideella uppdrag är svagt. Detta sökande 
efter lämplig kandidat tar mycket tid från enhetens verksamhet. 

Nämnden har beslutat höja arvodena för gode män och förvaltare. Nämnden har 
även höjt körersättning, som ju är en ren kostnadsersättning. Både på medellång och 
lång sikt är rekryteringen ett växande problem.  

Här är att märka att en höjning av arvoden skall behandlas av respektive kommuns 
budgetberedning. Vid besök i respektive kommuns Kommunstyrelse, 
budgetberedningen eller Kommunstyrelsens arbetsutskott har upprepade gånger 
påpekats att kostnaderna för gode män och förvaltare kommer att öka. Beslutet om 
höjda arvoden kommer att utvärderas under 2023. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar godkänna genomförd 
riskanalys och ger enheten i uppdrag att ta fram en internkontrollplan för 2023 
utifrån riskanalysen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.402. 

Riskanalys för överförmyndarnämnden, handlingsid: Öfn 2022.403. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Öfn § 50 Dnr ÖFN 2022/38 

Sammanträdesplan 2023 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2023 enligt föreslagna 
sammanträdesdagar i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd föreslås ha nio sammanträden under 2023 
vilket är samma antal sammanträden som under 2022. Dessa är förlagda till torsdagar 
klockan 09.00.  

När överförmyndarnämnden fastställer sin sammanträdesplan tas hänsyn till 
helgdagar och skollov. De lov och helgdagar som kan inverka på mötesplaneringen 
för 2023 är: Sportlov 20-24 februari, påsklov 3-10 april, Kristi Himmelsfärdslov 18-
19 maj, nationaldagen 6 juni, samt höstlovet den 30 oktober-3 november. 

Sammanträdesplanen ska inte uppfattas som kallelse till sammanträde. Särskild 
kallelse kommer att utsändas senast sex dagar före varje sammanträde. Ledamot som 
blir förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till 
kansliavdelningen så snart som möjligt, gärna omgående efter kallelsen har mottagits. 
Även ersättare kan med fördel meddela förhinder till kansliavdelningen. 

 

Förslag på sammanträdesdagar för nämnden 2023: 
26 januari, 2 mars, 30 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 5 oktober, 9 november och 
14 december. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Föreslaget antal ärenden för 2023 är detsamma som 2022 vilket innebär att 
kostnaden för nämndens sammanträden kommer att vara på samma nivå som året 
tidigare. 
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§ 50 forts. 

Barnperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 

 

Miljöperspektivet 
Ärendet har ingen direkt påverkan på detta perspektiv. 

 

Uppföljning 
Ny sammanträdesplan antas inför varje kalenderår. Vid behov följs planen upp och 
kan komma att förändras. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.404. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Kanslichef Johan Linander 

Nämndadministratör Patrik Månehall 
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