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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2019-05-22 kl. 15:00-16:40

Plats

Storgatan 15

Beslutande ledamöter

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande)
Mohammad Yousef Mohammad (M) (2:e vice ordförande)
Rolf Ingvar Alterlo (S)
Anne Ruponen (V)
Inger Birgitta Beck (S) ersätter Vakans L (L) (Vice ordförande)
Margareta Appel (M) ersätter Heinz Wellershaus (C)
Christer Jan Sigvard Arkemyr (SD) ersätter Pär-Christer Kenneth Persson
(SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Ricardo Tarrida (S)
Eva Winberg (MP)
Karl Håkan Eriksson (V)
Peter Langerbeck (M)

Övriga närvarande

Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Karolina Ribbestam (Enhetschef)
Dorthe Hansen Romare (Sektionschef)
Mehmet Kartal (Sektionschef)
Ebba Lindholm (Sekreterare)
Connie Tran Hedberg (Planeringssekreterare) §§53-59
Simon Böhm (Överförmyndarhandläggare) §§57-59
Hussein Abdirahman (Överförmyndarhandläggare) §§57-59
Oskar Niemi (Överförmyndarhandläggare) §§57-59

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Justeringen

2019-05-29

Protokollet omfattar

§§53-62
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Ordförande
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Information från enhetschef
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§

53

Budgetskrivelse 2020

ÖFN-2019-96
Sammanfattning

Enheten för överförmyndarärenden har utarbetat ett förslag till budgetskrivelse 2020.
Budgetskrivelsen utgör överförmyndarnämndens information till kommunstyrelsen inför
deras beredning av förslag till budget 2020 som föreläggs kommunfullmäktige.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner i ärendet redovisat förslag till budgetskrivelse 2020
med av nämnden godkända korrigeringar och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Zinaida Kajevic (S) yrkar att i femte stycket på sida tre i budgetskrivelsen byta ut ordet
merkostnaden till kostnaderna, samt ordet planerar till föreslår.
Ordförande finner att förslaget vinner gehör.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ÖFN 190522 Budgetskrivelse 2020
Budgetskrivelse 2020 (Överformyndarnämnden)

Paragrafen är justerad
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§

54

Ekonomisk prognos 2019

ÖFN-2019-94
Sammanfattning

Ekonomisk prognos 2019 är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö
stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Den förväntade prognosen förklaras och
analyseras utifrån de händelser som ger upphov till prognosen.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner i ärendet redovisat förslag till ekonomisk prognos
2019 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse ÖFN 190522 Ekonomisk prognos 2019
Ekonomisk prognos 2019 (överförmyndarnämnden)

Paragrafen är justerad
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§

55

Uppföljning av intern kontroll 2019 - tertial 1

ÖFN-2019-95
Sammanfattning

Enligt internkontrollplanen för 2019 som överförmyndarnämnden fastställde den 30 januari 2019 ska
årets första delårsrapport adressera risken för att klagomål på ställföreträdare inte hanteras enligt rutin.
Resultatet av den interna kontrollen visar att klagomålen har utretts med hög kvalitet och att det inte
förekommit några avvikelser som påverkat huvudmännen eller rättssäkerheten.
Under årets första tertial har enheten för överförmyndarärenden justerat rutinen för
klagomålshantering på så vis att beslut om avskrivning av ett ärende om klagomål fattas av
sektionschef. Detta för att säkerställa efterlevnad av rutinen och en enhetlig bedömning.
Klagomålsrutinen har också justerats på så vis att yttrande från tredje part alltid ska inhämtas vid
utredning av klagomål.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2019.
Beslutsunderlag




G- Tjänsteskrivelse ÖFN 190522 Uppföljning av internkontrollplan 2019 - tertial 1
Uppföljning av internkontrollplan 2019 - tertial 1

Paragrafen är justerad
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§

56

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2019-107

Paragrafen är justerad
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§

57

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2019-110

Paragrafen är justerad
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§

58

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2019-97

Paragrafen är justerad
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§

59

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2019-105

Paragrafen är justerad
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§

60

Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2019-109
Sammanfattning

Inkomna skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 22 maj
2019. Handlingarna återfinns i ärendet och publiceras i meetings plus.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till
handlingarna.

Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse ÖFN 190522 Anmälan av inkomna skrivelser
Beslut KS 190403 §90 Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö Stad
2018
Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer
2018
Revisionskontoret - Årsrapport 2018 Överförmyndarnämnden

Paragrafen är justerad
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§

61

Ändring av sammanträdelsedatum

Sammanfattning

Den 24 september anordnar arbetsmarknads- och socialförvaltningen en ledardag för chefer
inom förvaltningen. För att chefer på enheten för överförmyndarärenden samt
avdelningschef skall kunna delta vid överförmyndarnämndens sammanträde föreslås att
sammanträdet den 24 september 2019 flyttas till den 23 september 2019.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden flyttar datumet för överförmyndarnämndens sammanträde i
september månad 2019 från den 24 september till den 23 september.
Paragrafen är justerad
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§

62

Information från enhetschef

Sammanfattning

Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om aktuella frågor.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
Paragrafen är justerad

