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TOMELILLA KOMMUN 
Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum:  
26 januari 2023 

 
 
 

 

Justerandes sign    

 
 

 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Sara Andersson (M) 
Karin Arvidsson (S) 
 
Övriga närvarande från förvaltningen 
Pälle Syrén Mandelkonvalj, enhetschef 
Jenny Thörn, överförmyndarhandläggare § 4 
Anna Silver, nämndsekreterare 
Johan Linander, kanslichef § 1 
 
 
Ärenden vid dagens sammanträde med Sydöstra Skånes 
Överförmyndarnämnd 
 
§ 1  Dialoger och informationsärenden 2023 

§ 2  Beslut om vitesföreläggande - sekretess 

§ 3  Internbudget 2023 för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

§ 4  Delegeringsregler för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 

mandatperioden 2023-2026 

§ 5  Anmälningsärenden 2023 

_________ 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 1 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 (M) 
Presentation av förtroendevalda 
Ordförande Knut Sigander välkomnar de förtroendevalda till den nya 
nämnden med en kort presentationsrunda. 
 
Information enligt kommunallag 
Knut Sigander informerar om hur kommunallagen reglerar nämndens 
praktiska arbete samt om det reglemente som antagits för nämnden och om 
revisionens granskningar av verksamheten. 
 

2. Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 
Presentation av enheten 
Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj presenterar enheten och 
tjänstemännen. 
 
Förmyndarskapsrätt 
Pälle Syrén Mandelkonvalj ger en dragning av vad förmyndarskapsrätt är, 
vilken typ av ärenden samt vilka olika ställföreträdare som nämnden arbetar 
med. 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 1 forts. 
 

3. Information från nämndsekreterare Anna Silver 
Blanketter och praktisk information om nämndarbetet 
Nämndsekreterare Anna Silver informerar om nämndadministrationen och 
hur rutinen för nämndens arbete ser ut samt årets sammanträdesplan. 
 
Årshjul 2023 
Anna Silver beskriver årshjulet och vilka fasta hålltider som följer 
överförmyndarnämndens återkommande ärenden under året i Tomelilla 
kommun. 

 
4. Information från kanslichef Johan Linander 

Jäv och sekretess 
Johan Linander informerar om jäv och sekretess inom 
överförmyndarnämndens område och när man som förtroendevald inte får 
vara med och fatta beslut. Den förtroendevalda är själv ansvarig för att anmäla 
jäv och bör ta det säkra före det osäkra vid osäker jävssituation. 
 
Netpublicator 
Johan informerar om Netpublicator som är det program där de 
förtroendevalda får tillgång till alla handlingar för nämndens sammanträden 
och kallelser. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2023.7. 

Årshjul 2023, dokumentid: 382444. 

_________ 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 3 Dnr ÖFN 2023/5 

Internbudget 2023 för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta internbudget för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023, handlingsid: Öfn 2022.13.  

Ärendebeskrivning 
Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025 antogs av 
kommunfullmäktige den 30 november 2022 (Kf § 118/2022). 
 
Efter kommunfullmäktiges beslut har förvaltningen upprättat förslag till 
internbudget 2023 utifrån de budgetramar som tilldelats för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd. 
 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnds totala budget för 2023 uppgår till cirka 
2 679 000 kronor. 

Ekonomiska konsekvenser 
Alla kända ekonomiska konsekvenser är beaktade. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i de verksamheter där barn förekommer. 

Miljöperspektivet 
Förvaltningen finner inga direkta konsekvenser på miljöperspektivet. 

Uppföljning 
Nämnden följer upp internbudgeten tre gånger per år; vid delårsbokslut 1 januari-
april 2023, delårsbokslut 2 januari-augusti 2023 samt vid årsbokslut 2023 efter 
verksamhetsårets slut. 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 3 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta internbudget för 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 2023, handlingsid: Öfn 2022.xxx.  

Beslutsunderlag 
Internbudget 2023 för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 
2023.12. 

Internbudget 2023 – Överförmyndare, handlingsid: Öfn 2023.13. 

Kf § 118/2022 Budget 2023 med plan för 2024-2025, handlingsid: Öfn 2023.2. 

Mål och Budget 2023 med plan 2024-2025 för Tomelilla kommun KS, handlingsid: 
Öfn 2023.1. 

_________ 

 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunfullmäktige  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

Tillförordnad ekonomichef Mariana Vikström 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 4 Dnr ÖFN 2022/40 

Delegeringsregler för Sydöstra Skånes 
överförmyndarnämnd mandatperioden 
2023-2026 

Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnds beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta delegeringsregler och 
bestämmelser för mandatperioden 2023-2026 med följande ändringar; 

Ansökan om utdömande av viten ska delegeras till nämnden istället för handläggare. 

Beslut om förordnande av god man att företräda en 
fullmaktsgivare i särskilda fall ska delegeras till nämnden istället för handläggare. 

Ärendebeskrivning 
Delegeringsregler för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd 
Föreslagna delegeringsregler grundas i bestämmelser om delegation i kommunallagen 
(KL) och i föräldrabalken (FB) anpassad efter offentlighetsprincipen och 
dataskyddsförordnigen GDPR. 

 

Nämndens ansvar 
Enligt KL 6 kap. 6 § gäller följande: Nämnderna ska var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de bestämmelser i lag och författning som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Motsvarande gäller även kommuner väljer att ha en gemensam nämnd (KL kap. 9.) 

 

Enligt FB 19 kap. 14 § gäller specifikt för överförmyndare/överförmyndarnämnder: 
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till 
tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med kompetens som behövs att på 
nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange 
vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar. 

 

7



 

 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts. 

 

Föräldrabalken och andra lagar och förordningar som gäller för 
överförmyndarverksamhet handlar om dels beslut som är av avgörande betydelse för 
enskilda och som kan överklagas, dels om bestämmelser som är vägledande för 
handläggningsprocesser och verkställighet, dvs hur handläggningen ska göras, 
kvalitetskrav. 

 

Syften med delegering av beslut 
Generellt är syftet med delegation att avlasta nämnden beslut i löpande ärenden av 
rutinkaraktär och att nämnden, förutom i ärenden som inte får delegeras, beslutar i 
frågor av större betydelse och av principiell karaktär samt åt att leda och följa upp 
verksamheten utifrån nämndens uppdrag, mål och budget och som kommunal 
tillsynsverksamhet. 

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd som består av Tomelilla, Ystad, Sjöbo och 
Simrishamns kommuner delegerar till angivna tjänstemän att fatta beslut i ärenden, 
enligt bifogad förteckning, som åvilar överförmyndarnämnden som 
tillsynsmyndighet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Delegeringsreglerna för bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Barnperspektivet 
Delegeringsreglerna tar hänsyn till barnperspektivet då bedömning gjorts gällande 
vilka ärendeformer som är lämpliga för delegation till delegat. 

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

Uppföljning 
Nya delegeringsregler antas för varje mandatperiod och uppdateras löpande med 
nödvändiga ändringar eller kompletteringar under mandatperioden.  
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

§ 4 forts. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd beslutar anta delegeringsregler och 
bestämmelser för mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Öfn 2023.xx och Öfn 
2023.xx. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj, handlingsid: Öfn 
2023.14. 

Delegeringsregler för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd, handlingsid: Öfn 
2023.15. 

Bestämmelser för Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd avseende handläggning av 
ärenden arbetsordning mandatperioden 2023-2026, handlingsid: Öfn 2023.16. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Knut Sigander (M) föreslår överförmyndarnämnden besluta enligt förvaltningens 
förslag med följande ändringar; 

Ansökan om utdömande av viten ska delegeras till nämnden istället för handläggare. 

Beslut om förordnande av god man att företräda en 
fullmaktsgivare i särskilda fall ska delegeras till nämnden istället för handläggare. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att överförmyndarämnden beslutar i enlighet med Knut 
Siganders förlag. 

_________ 

 

Beslutet skickas till:  

Överförmyndarchef Pälle Syrén Mandelkonvalj 

KFS/Johanna Kandell 
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 Sydöstra Skånes Överförmyndarnämnd 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
26 januari 2023 

 

Justerandes sign    

 

Öfn § 5 Dnr ÖFN 2023/3 

Anmälningsärenden 2023 

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

Ärendebeskrivning 
Anmälningsärenden till Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd den 8 december. 

- Kf § 141/2022 Val av styrelse, nämnder m.m, 2022-12-19 

 

- Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023-2026, 2022-12-19 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, handlingsid: Öfn 2023.17. 

Kf § 141/2022 Val av styrelse, nämnder m.m, handlingsid: Öfn 2023.5. 

Kf § 142/2022 Inkallelseordning 2023-2026, handlingsid: Öfn 2023.4. 

 

_________ 
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