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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2020-10-29 kl. 15:15

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Ordförande

Zinaida Kajevic (S)

Ledamöter

Therese Traneborn (L), Vice ordförande
Mohammad Yousef Mohammad (M), 2:e vice ordförande
Rolf Ingvar Alterlo (S)
Anne Ruponen (V)
Knut Persson (C)
Anders Stefan Winqvist (SD)

Ersättare

Inger Birgitta Beck (S)
Ricardo Tarrida (S)
Eva Winberg (MP)
Karl Håkan Eriksson (V)
Margareta Appel (M)
Peter Langerbeck (M)
Christer Jan Sigvard Arkemyr (SD)

Övriga deltagare

Rebecca Bichis, Avdelningschef
Karolina Ribbestam, Enhetschef
Pavlina Mannergren, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Pavlina Mannergren, pavlina.mannergren@malmo.se
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1.

Val av protokollsjusterare och tid för justering

Föreslagen tid för justering är onsdag 4 november.
2.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-213

Borttagen på grund av sekretess

3.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-214

Borttagen på grund av sekretess

4.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-215

Borttagen på grund av sekretess

5.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-216

Borttagen på grund av sekretess

6.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-220

Borttagen på grund av sekretess
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7.

Remiss angående Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor STK-2020-963

ÖFN-2020-179
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utan eget ställningstagande skickat förslag på
inriktningsdokument, Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i
Malmö stad, på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lämnar i ärendet redovisat förslag till yttrande angående revidering
av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag










8.

Följebrev Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor, STK2020-963
Rapport Sweco - Från perspektivträngsel till perspektivmöjligheter
Inriktning för jämlikhet, jämställdhet och rättighetsbaserat arbete i Malmö stad
Tjänsteskrivelse KSAU 200810 Revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor
Revidering av styrdokument för hållbarhets- och rättighetsfrågor - protokollsutdrag
§449
G-Tjänsteskrivelse ÖFN 201029 Remiss angående revidering av styrdokument för
hållbarhets- och rättighetsfrågor
Förslag på yttrande om revidering av styrdokument för hållbarhets- och
rättighetsfrågor
Sammanträdestiden för Överförmyndarnämnden 2021

ÖFN-2020-219
Sammanfattning

I ärendet finns förslag till sammanträdestider 2021 för Överförmyndarnämnden. Förslaget
har tagit hänsyn till sammanträdesdagarna 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och dess beredning och beaktat lov- och helgdagar.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 2021: 25 januari kl.
15.00, 22 februari kl. 15.00, 29 mars kl. 15.00, 27 april kl. 15.00, 24 maj kl. 15.00, 30 juni kl.
15.00, 25 augusti kl. 15.00, 27 september kl. 15.00, 25 oktober kl. 15.00, 22 november kl.
15.00 och 13 december kl. 15.00.
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Beslutsunderlag



9.

Tjänsteskrivelse ÖFN 201027 Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden
2021
Information från förvaltarenheten

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna och fortsätter dialogen med
förvaltarenheten kring arbetsbelastningen.
Beslutsunderlag




10.

Uppskattning av tidsåtgång professionella ställföreträdarskap förvaltarenheten
Sammanställning antal ärende inom förvaltarenheterna i Sveriges kommuner från
förvaltarenheten
Deltagande på studiedagar

ÖFN-2020-218
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har vid sammanträde den 2020-06-24 beslutat att fyra
representanter från nämnden ska delta på Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar
som kommer äga rum den 4-5 november 2020. Då en av de valda representanterna, Inger Jarl
Beck, fått förhinder föreslås Ricardo Tarrida att ersätta henne som representant för nämnden.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden utser Ricardo Tarrida att ersätta Inger Jarl Beck som deltagande
representant vid Föreningen Sveriges Överförmyndares årliga studiedagar. Arvode och
förlorad arbetsförtjänst för deltagandet utgår.
Beslutsunderlag


11.

G-Tjänsteskrivelse ÖFN Deltagande på studiedagar
Dialogmöte om nämndmål för 2021

ÖFN-2020-229
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har inför 2021 behov att ha ett möte med
nämndsmålsöverläggningar. Mötet föreslås äga rum under förmiddagen den 11 december.
Nämndens ordinarie sammanträde är planerad till eftermiddagen samma dag.
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Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att den 11 december 2020 med start kl. 09:30 planera in ett
dialogmöte gällande nämndsmålen för 2021. I samband med mötet serveras mötesdeltagarna
en lunch med jultema. Arvode och förlorad arbetsförtjänst för deltagandet utgår.
Beslutsunderlag


12.

G-Tjänsteanteckning ÖFN 201029 Dialogmöte om nämndmål för 2021
Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2020-217
Sammanfattning

Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 29 oktober 2020.
Handlingarna återfinns i ärendet.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag




13.

Ärende från Kommunfullmäktige §197 Återrapportering budget 2018 - Utreda
förutsättningar för bättre politisk styrning av innovationsupphandlingar
Ärende från Kommunfullmäktige § 178 Upphörande med kommunal förteckning
över samt finansiering av begravningsförrättare
G-Tjänsteskrivelse ÖFN 201029 Anmälan av inkomna skrivelser
Information om överförmyndarenhetens arbetsmiljöarbete

Förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson, HR-strateg Eva Hovenstam och
avdelningschef Rebecca Bichis informerar om enhetens arbetsmiljöarbete.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
14.

Information om överförmyndarenhetens framställande av statistik

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att ge enheten för överförmyndarärenden i uppdrag att
komplettera den kvartalsvisa statistiken med information om hur många ärenden som
inkommit samt hur många ärenden som gått vidare till tingsrätten.
Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag



Information om statistikinsamling
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15.

Information från enhetschef

Enhetschef Karolina Ribbestam informerar om aktuella frågor.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.

