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Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
8 december 2022 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
Plats och tid Tomelilla Golfklubb, den 8 december 2022, kl. 09.00-11.30, ajournering 

kl. 10.25-10.45 
 
Beslutande   Bo Herou (KD), ordförande 

Karin Arvidsson (S), ersätter Kenth Bergström (S) 
Knut Sigander (M) 
Eva Setréus (S) 
Margareta Olsson (M) 
Monica Rörstam (SD) 

    
    
Övriga närvarande  Se sidan 2 
   
   

Utses att justera Margareta Olsson (M)   
 
Justerade paragrafer  §§ 51-56 
 
Justeringens plats  Digitalt via Netpublicator sign  
och tid   
Underskrifter  
Sekreterare   
 Therese Stendahl 
 
 
Ordförande  
 Bo Herou (KD) 
 
Justerare  
 Margareta Olsson (M)   

ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
    
Sammanträdesdatum 8 december 2022   
    
Datum då anslaget sätts upp 14 december 2022 

 
  

Datum då anslaget tas ned 9 januari 2023   
    
Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla   
    

 
Underskrift  
 Therese Stendahl 
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TOMELILLA KOMMUN 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
8 december 2022 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Ulf Holmström (M) 
Magnus Hörnblad (MP) 
Fredrik Hellwig (KD) 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare §§ 52-53 
Sofie Albinsson Wallin, överförmyndarhandläggare § 51 
Therese Stendahl, nämndsekreterare 
 

 
Ärenden vid dagens sammanträde med Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 
 
§ 51  Dialoger och informationsärenden 2022-12-08 
§ 52  Ansökan om drivande av rörelse enl. FB 13:13 - Sekretess 
§ 53  Ansökan om drivande av rörelse enl. FB 13:13 - Sekretess 
§ 54  Internkontrollplan 2023 
§ 55  Beslutsattestanter 2023 
§ 56  Anmälningsärenden december 2022 
_________ 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 51 Dnr ÖFN 2022/2 

Dialoger och informationsärenden 2022-
12-08 

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 
Budget 
Arvodet för gode män har höjts, vilket kommer leda till en ökad kostnad som 
det inte tagits höjd för i alla av överförmyndarnämndens kommuners budget. 
 
Reducering av gode män och förvaltare 
Enheten har som plan att under 2023 gå igenom samtliga ställföreträdarskap i 
syfte att hitta de ställföreträdarskap som borde kunna upphöra. Dessa uppdrag 
uppskattas i dagsläget till ca 60 stycken. Om ansökan om upphörande vinner 
framgång i tingsrätten kommer ställföreträdare att frigöras och 
arvodeskostnaderna minska. 

 
2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Presentation av ny medarbetare 
Sofie Albinsson Wallin, ny överförmyndarhandläggare presenterar sig för 
nämnden. Sofie är utbildad jurist och kommer senast från en anställning inom 
överförmyndarenheten i Malmö stad. 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

§ 51 forts. 
Flytten 
Överförmyndarenheten flyttar in i sina nya lokaler i kommunhuset i Tomelilla 
under torsdagen vecka 50. Arkivet är färdigställt och handläggarna kommer få 
varsitt kontor som är iordningställt.   
 
Aktuell statistik 
1101 aktiva ärende i dagsläget. Granskningen av årsredovisningar ligger på 99 
% granskade och återstoden är sådana redovisningar där komplettering 
inväntas. 
 
Övrigt 
Granskning av akter 
Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj informerar om granskningen 
av Simrishamns akter där de svårare akterna redan har blivit åtgärdade. 
 
Länsstyrelsens tillsynsbesök 
Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj redogör för protokollet från 
Länsstyrelsens tillsynsbesök av överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämnden vill tacka kansliet på överförmyndarenheten för 
mycket väl utfört arbete under mandatperioden. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.444 

Protokoll vid inspektion av den gemensamma överförmyndarnämnden i Tomelilla, 
Sjöbo och Ystad den 19 oktober 2022, handlingsid: ÖFN 2022.439. 

_________  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 54 Dnr ÖFN 2022/37 

Internkontrollplan 2023 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta internkontrollplan 2023, 
handlingsid: Öfn 2022.438. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för intern kontroll ska överförmyndarnämnden årligen upprätta 
och besluta om intern kontrollplan för sin verksamhet. Kontrollplanen ska bygga på 
genomförda riskanalyser för verksamheten. 

Riskanalysen antogs vid nämndens sammanträde den 3 november 2022, handlingsid: 
Öfn 2022.419, och utifrån de diskussioner som då fördes lägger enheten bifogat 
förslag till internkontrollplan för 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Eventuella ekonomiska konsekvenser har beaktats i genomförd riskanalys. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i genomförd riskanalys. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. 

Uppföljning 
Ärendet följs upp i enlighet med tidplanen i internkontrollplanen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar anta internkontrollplan 2023, 
handlingsid: Öfn 2022.438. 
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Justerandes sign    

 

§ 54 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.447. 

Internkontrollplan 2023, handlingsid: Öfn 2022.438. 

Riskanalys 2023, handlingsid Öfn 2022.419. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 

Kommunstyrelsen 
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 Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 55 Dnr ÖFN 2022/41 

Beslutsattestanter 2023 

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds 
beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar utse beslutsattestanter 2023, handlingsid: Öfn 
2022.441. 

Ärendebeskrivning 
I Kommunfullmäktiges attestreglemente för Tomelilla kommun anges att nämnderna 
årligen ska anta en lista med attestanter och beloppsgränser. Vidare anges i 
reglementet att nämnderna också ansvarar för att upprätta och hålla aktuell 
förteckning över attestanter och ansvarar för att antagna regler och 
tilläggsanvisningar enligt reglementet följs. I reglementet stadgas också att nämnderna 
har ansvar för att delegera till verksamhetschef att utse beslutsattestanter vid varje 
förändring under året. 

Beloppsgränserna för beslutsattest är anpassade efter storleken på de högsta 
kostnadsposter man har inom sin respektive budgetram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Det fastställda reglementet reglerar möjligheten att attestera fakturor och därmed 
minska de ekonomiska riskerna för felaktiga utbetalningar. 

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 riskanalysen görs bedömning om rutinen ska vara en del i internkontrollplanen för 
verksamhetsåret. 
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§ 55 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar utse beslutsattestanter 2023, handlingsid: Öfn 
2022.441. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2022.448. 

Förslag till beslutsattestanter 2023, handlingsid: Öfn 2022.441. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Tf. ekonomichef Mariana Vikström 

 

8
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Sammanträdesdatum 
8 december 2022 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 56 Dnr ÖFN 2022/3 

Anmälningsärenden december 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd den 8 
december. 

- Ksau § 147/2022 Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott 2023  

 

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa sammanträdesplan 
2023 enligt följande: 11 januari, 1 februari, 15 februari, 15 mars, 29 mars, 26 april, 3 
maj, 17 maj, 7 juni, 21 juni, 16 augusti, 6 september, 20 september, 4 oktober, 25 
oktober, 8 november, 29 november och den 6 december 2023, handlingsid Öfn 
2022.424. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2022.449. 

_________ 

  

  

9


	Protokoll förstasida
	Öfn § 51/2022 Dialoger och informationsärenden 2022-12-08
	Sida 1
	Sida 2

	Öfn § 54/2022 Internkontrollplan 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Öfn § 55/2022 Beslutsattestanter 2023
	Sida 1
	Sida 2

	Öfn § 56/2022 Anmälningsärenden december 2022

