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TOMELILLA KOMMUN 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
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Justerandes sign    

 
 

 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Ingrid Ek (S) Ystad 
Sara Andersson (M) Sjöbo 
Johannes Svensson (S) Simrishamn 
Karin Arvidsson (S) Tomelilla 
 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Ann-Marie Nilsson, överförmyndarhandläggare § 1 
Anna Silver, nämndsekreterare 
Johan Linander, kanslichef § 1 
 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Sydöstra Skånes 
Överförmyndarnämnd 
 
§ 6  Dialoger och informationsärenden 2023 

§ 7  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 8  Mål för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023 

§ 9  Verksamhetsberättelse 2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo 

överförmyndarnämnd 

§ 10  Sammanställning av intern kontroll 2022 

§ 11  Utnämnande av dataskyddsombud 

§ 12  Anmälningsärenden 2023 

 
_________ 
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Sammanträdesdatum 
2 mars 2023 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 6 Dnr ÖFN 2023/2 

Dialoger och informationsärenden 2023 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd genomför dialoger och information enligt 
följande:  

1. Ordförande Knut Sigander 

Förslag om tidsändring för överförmyndarnämndens sammanträde 

Ordförande Knut Sigander föreslår en tidsändring för kommande sammanträden 
från 09.00 till 09.15 vilket nämnden ställer sig positiva till. 

 

2. Kanslichef Johan Linander 

Information om jäv och sekretess för förtroendevalda 

Johan Linander informerar om jäv och sekretess inom överförmyndarnämndens 
område och när man som förtroendevald inte bör vara med och fatta beslut. Den 
förtroendevalda är själv ansvarig för att anmäla jäv och bör ta det säkra före det 
osäkra vid en osäker jävssituation. 

 

3. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Aktuella frågor på enheten 

Enhetschef Pälle Syrén Mandelkonvalj informerar om att han tillsammans med 
digitaliseringsenheten ser över möjligheten för att digitalisera redovisningen av 
årsräkningarna för att förenkla arbetet för kommunens ställföreträdare. 

Pälle informerar om ett aktuellt individärende. 

Statistik för enheten 

758 årsräkningar avseende 2022 är inkomna. 28 februari var deadline för inlämning 
av årsräkningar till enheten. Det är en period av hög arbetsbelastning för enheten då 
alla redovisningshandlingar ska registreras och granskas. Än så länge är 126 av de 
inkomna årsräkningarna granskade. 
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§ 6 forts. 

 

4. Handläggare Ann-Marie Nilsson 

Information om granskningsrutiner av redovisningshandlingar 

Handläggare Ann-Marie Nilsson informerar om hur arbetet med djupgranskning av 
årsräkningar går till. Granskningar av årsräkningar för 2022 är påbörjade och Ann-
Marie förklarar hur urvalet för djupgranskningar går till.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2023.37. 

Kommunikation med huvudman, handlingsid: Öfn 2023.49. 

Kommunikation med god man, handlingsid: Öfn 2023.48. 

_________ 
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Öfn § 8 Dnr ÖFN 2022/17 

Mål för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd 2023 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta följande mål för 2023: 

- Under mandatperioden 2023-2026 ska ärendehanteringen digitaliseras. 

- Missnöjesyttringar från ställföreträdare och huvudmän ska tas på stort allvar 

- Tillse att ställföreträdare har adekvat utbildning för sin egen och sina huvudmäns 
trygghet. 

- Öka rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter.  

Ärendebeskrivning 
I 2023 års remissvar för mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 beslutade 
Tomelilla-Ystad- Sjöbos överförmyndarnämnd att inte anta mål för 2023, 
handlingsid: Öfn 2021.229. Bakgrunden för beslutat var nämndens ombildande till 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd från den 1 januari 2023. Den nya nämnden, 
där även förtroendevalda från Simrishamns kommun ingår, ska istället själva anta 
sina mål för 2023.  

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd föreslås förlänga arbetet med de redan 
antagna målen för 2022 under hela 2023. Antagna mål för 2022 utgår från hållbar 
utveckling, delaktighet och egenmakt samt trygghet och hälsa. 

 

Hållbar utveckling 
Förenkling leder till att fler kan 
göra det som är långsiktigt 
hållbart 

Ökad tillgänglighet och effektivisering 
med nyttjande av digitaliseringens 
möjligheter 
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§ 8 forts. 

 
Delaktighet och egenmakt 
Delaktigheten i samhället ökar 
och invånarna upplever att de kan 
påverka sin vardag 

Vara lätta att nå och lätta att förstå för 
huvudmän och anhöriga 

Utvärdera huvudmännens nöjdhet och 
skapa större delaktighet 

 
Trygghet och hälsa 
Den upplevda tryggheten ökar God och ändamålsenlig tillsyn skapar 

trygghet för alla 

Rekrytering av ställföreträdare med 
olika bakgrund och erfarenheter ger 
möjlighet till ökad trygghet för 
huvudmännen 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar förlänga antagna mål 2022 under  
2023 enligt bilaga ”Mål för överförmyndarnämnden 2022”, handlingsid: Öfn 
2021.463. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2023.41. 

Remissyttrande mål och budget 2023 med plan för 2024-2025 - 
överförmyndarnämnden (slutlig version), handlingsid: Öfn 2022.229. 

Mål för överförmyndarnämnden 2022, handlingsid: Öfn 2021.463. 
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§ 8 forts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Knut Sigander (M) föreslår nämnden anta följande mål för 2023; 

- Under mandatperioden 2023-2026 ska ärendehanteringen digitaliseras. 

- Missnöjesyttringar ska tas på stort allvar. 

- Tillse att ställföreträdare har adekvat utbildning för sin egen och sina huvudmäns 
trygghet. 

- Öka rekrytering av ställföreträdare med olika bakgrund och erfarenheter.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med Knut 
Siganders förslag.  

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

T.f ekonomichef Mariana Viktröm 
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Öfn § 9 Dnr ÖFN 2023/12 

Verksamhetsberättelse 2022 för 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnd 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 
2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 2023.43. 

Ärendebeskrivning 
I årsredovisningen redovisas överförmyndarens gemensamma kanslifunktion. 
Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnds verksamhetsberättelse 2022 innehåller 
bland annat en redogörelse över årets väsentligaste händelser, en 
verksamhetsuppföljning och en ekonomisk analys. Verksamhetens måluppföljning 
utgör också ett avsnitt. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv 

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 
Ekonomisk uppföljning sker tertialvis varje år, dvs 30/4, 31/8 samt 31/12. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar att godkänna verksamhetsberättelse 
2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 2023.xx. 
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§ 9 forts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2023.42 

Verksamhetsberättelse 2022 för Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd, 
handlingsid: Öfn 2023.43. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Tf. ekonomichef Mariana Wikström 

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Öfn § 10 Dnr ÖFN 2021/36 

Sammanställning av intern kontroll 2022 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar godkänna rapporten av intern 
kontroll för helåret 2022, handlingsid: Öfn 2023.45. 

Ärendebeskrivning 
Tomelilla-Ystad-Sjöbos överförmyndarnämnd lämnar en sammanfattande 
bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen samt dokumentation av 
internkontrollplanens samtliga punkter, både direktåtgärder och granskningar 
avseende 2022. 

De två punkter som nämnden har arbetat med är 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 samt risk för stress på grund av 
internt och externt höga krav på korta handläggningstider. 

Totalt har 10 anstånd till tingsrätten begärts fram till juni 2022 pga att rekrytering av 
god man dragit ut på tiden. Kontakt är tagen med kommunikationsavdelningen för 
plan framåt och hjälp med att synliggöra behov av gode män och förvaltare.  

Framtagande av rutin för förväntade handläggningstider och kommunikation av 
dessa har tagits fram under hösten 2022 som en vidtagande åtgärd i det förebyggande 
arbetet mot stress på grund av internt och externt höga krav på korta 
handläggningstider. 

Ekonomiska konsekvenser 
Uppföljningen ger inga ekonomiska konsekvenser. 

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

Miljöperspektivet 
Uppföljningen har ingen särskild påverkan på miljön. 
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§ 10 forts. 

Uppföljning 
Den interna kontrollen återrapporteras löpande utifrån den antagna riskanalysen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar godkänna rapporten av intern 
kontroll för helåret 2022, handlingsid: Öfn 2023.xx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2023.44. 

Uppföljning av internkontrollplan 2022, handlingsid: Öfn 2023.45. 

_________ 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
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Öfn § 11 Dnr ÖFN 2023/11 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar utnämna Daniel Glaad till 
dataskyddsombud enligt artikel 37 GDPR för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnds verksamhetsområde från och med den 3 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 3 mars 2023. 

Ärendebeskrivning 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR gäller för 
alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Då 
varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i nämndens 
verksamhet. Enligt artikel 37 ska myndigheter utnämna dataskyddsombud. 

Tomelilla kommun har delat dataskyddsombud med Simrishamns, Sjöbo och Ystads 
kommuner sedan GDPR började gälla. Kommunerna har dock inte fått ut vad vi har 
förväntat av den lösningen och därför sagt upp avtalet. I stället har kommunerna valt 
att upphandla dataskyddsombud och avtal har slutits med vinnande företag Insatt 
AB. 

Tomelilla kommun har som helhet ingått avtalet med Insatt, men det ankommer 
dock på varje nämnd i kommunerna att utnämna dataskyddsombudet. Daniel Glad 
från Insatt AB ska alltså utses av varje myndighet som dataskyddsombud. Samtidigt 
ska myndigheten besluta att uppdraget som dataskyddsombud för Annika Linderoth 
ska upphöra. 

Ekonomiska konsekvenser 
Den upphandlade lösningen är billigare än tidigare avtalssamverkan med 
Simrishamns, Ystads och Sjöbo kommuner. Hur mycket billigare beror på hur många 
timmar vi behöver använda under ett år utöver det basuppdrag som ligger i det fasta 
priset.  

Barnperspektivet 
Ärendet berör inte barn nämnvärt. 
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§ 11 forts. 

Miljöperspektivet 
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. 

Uppföljning 
Varje år gör dataskyddsombudet en rapport. I övrigt följs avtalet mellan Tomelilla 
kommun och Insatt AB upp regelbundet, exempelvis med en avstämning var tredje 
månad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar utnämna Daniel Glaad till 
dataskyddsombud enligt artikel 37 GDPR för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnds verksamhetsområde från och med den 3 mars 2023.  

Tidigare beslut att utse Annika Linderoth till dataskyddsombud upphör gälla från och 
med den 3 mars 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Öfn 2023.46. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Dataskyddsombud Daniel Glad 

Tidigare dataskyddsombud Annika Linderoth 

GDPR-ansvarig i Tomelilla kommun Thomas Lindberg 
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Öfn § 12 Dnr ÖFN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd redovisas; 

- Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar omfördela medel motsvarande höjning av 
personalomkostnadspålägget för helåret till 42,75%, från en nivå om 40,40%. 

- Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tidplan för budget 2024 med plan för 2025–2026. 

- Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-
2026, 2023-01-25 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa planeringsförutsättningarna för mål- och budget 
2024-2026, handlingsid: Ks 2023.98, samt remittera förutsättningarna till nämnderna 
för yttrande enligt bilaga 1 för svar senast den 11 april 2023. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2023.47. 

Ks § 6/2023 Budgetkompletteringar budget 2023, handlingsid: Öfn 2023.21. 

Ks § 7/2023 Tidplan för budget 2024 med plan för 2025-2026, handlingsid: Öfn 
2023.19. 

Ks § 8/2023 Planeringsförutsättningar för budget 2024 med plan för 2025-2026, 
2023-01-25, handlingsid: Öfn 2023.18. 

_________ 
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