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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-10-29 kl. 15:15-18:34

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande)
Therese Traneborn (L) (Vice ordförande) (deltagande på distans)
Mohammad Yousef Mohammad (M) (2:e vice ordförande)
Anne Ruponen (V) (deltagande på distans)
Knut Persson (C) (deltagande på distans)
Anders Stefan Winqvist (SD) (deltagande på distans)
Inger Birgitta Beck (S) (deltagande på distans) ersätter Rolf Ingvar Alterlo
(S)

Ej tjänstgörande ersättare

Ricardo Tarrida (S) (deltagande på distans)
Eva Winberg (MP) (deltagande på distans) §§116-124
Karl Håkan Eriksson (V) (deltagande på distans)
Peter Langerbeck (M) (deltagande på distans)
Christer Jan Sigvard Arkemyr (SD) (deltagande på distans)

Övriga närvarande

Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Karolina Ribbestam (Enhetschef)
Pavlina Mannergren (Nämndsekreterare)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör) §§116-117
Agnes Löfgren (Sekreterare)
Katja Ligneman (Kommunikationschef) §116

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Justeringen

2020-11-04
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§

116

Information om överförmyndarenhetens arbetsmiljöarbete

Förvaltningsdirektör Britt-Marie Pettersson, kommunikationschef Katja Ligneman och
avdelningschef Rebecca Bichis informerar om enhetens arbetsmiljöarbete.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
Överförmyndarnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under enhetschefens stående
informationspunkt återkommande lämna en
redovisning av överförmyndarenhetens arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.
Yrkanden

Knut Persson (C) yrkar att nämnden får information om överförmyndarenhetens arbetsmiljö
och arbetsmiljöarbete på varje sammanträde framöver.
Zinaida Kajevic (S) yrkar att nämnden bifaller Knut Perssons (C) yrkande med tillägg
att informationen om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet ges under den på dagordningen
stående punkten "Information från enhetschef".
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutat i enighet med Zinaida
Kajevics (S) tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag



Avdelningschefens presentation
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§

117

Information om överförmyndarenhetens framställande av
statistik

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att återremittera ärendet till överförmyndarenheten med
syfte att förtydliga underlaget kring måluppfyllelsen och att återkomma med en genomlysning
av statistiken för målet kring ansökan/anmälan om godmanskap och förvaltarskap inom 90
arbetsdagar samt att presentera det för nämnden på nästkommande sammanträde.
Yrkanden

Zinaida Kajevic (S) yrkar på att nämnden beslutar att återremittera ärendet till
överförmyndarenheten med syfte att förtydliga underlaget kring måluppfyllelsen och att
återkomma med en genomlysning av statistiken för målet kring ansökan/anmälan om
godmanskap och förvaltarskap inom 90 arbetsdagar samt att presentera det för nämnden på
nästkommande sammanträde.
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden beslutat enligt Zinaida Kajevics (S)
förslag.
Särskilda yttranden

Knut Persson (C) och Mohammad Mohammad (M) lämnar ett särskilt yttrande, se bilaga.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras mellan 17:41-17:50.
Beslutsunderlag



Information om statistikinsamling
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Särskilt yttrande från centern och moderaterna
Överförmyndarenheten har under lång tid redovisat en felaktig statistik över hur lång tid
handläggningen av ett ärende tar. Ett mål har till exempel varit att ”Överförmyndarnämnden
ska i 85 procent av inkomna ansökningar och anmälningar om behov av ställföreträdare ha
handlagt färdigt inom 90 dagar”. Statistiken som presenterats har inte jämfört försenade
ärenden med totalt avgjorde ärende utan inkluderat icke avgjorda ärenden i jämförelsen.
Man har också räknat med 90 arbetsdagar och inte 90 kalenderdagar. Siffran som
presenterats beskriver alltså inte alls hur man lyckats nå målet.
Enheten måste titta på materialet igen och göra en korrekt beräkning. Under
nämndsammanträdet framfördes att det är närmast omöjligt att använda kalenderdagar i
stället för arbetsdagar i beräkningen. Vi ifrågasätter om detta är korrekt, men accepterar att
man under detta år använder arbetsdagar.
Men det är ett mått som är förvillande för stadens innevånare. Om det inte är extra
helgdagar som under påsk eller jul motsvarar 90 arbetsdagar 126 kalenderdagar, alltså drygt
fyra månader. Om det är målet är det mycket tydligare att säga att ett ärende ska vara
handlagt inom fyra månader. I framtiden måste nämnden vara tydligare och använda mått
som innevånarna förstår. Att räkna med arbetsdagar uppfyller inte det.
Mohammad Mohammad

Knut Persson Peter Langerbeck
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§

118

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.
Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar att den 11 december 2020 med start kl. 09:00 planera in ett
dialogmöte, främst fysiskt om rekommendationerna tillåter detta, gällande nämndmålen för
2021. I samband med mötet, om det sker fysiskt, serveras mötesdeltagarna en lunch med
jultema. Arvode och förlorad arbetsförtjänst för deltagandet utgår.
Överförmyndarnämnden bjuder till mötet in Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö
stads presidium.
Yrkanden

Zinaida Kajevic (S) yrkar på att dialogmötet främst sker fysiskt, om det är möjligt enligt
rekommendationerna. Om mötet måste ske digitalt utgår lunchen. Till dialogmötet
bjuder nämnden in presidiet för arbetsmarknads- och socialnämnden.
Mohammed Mohammad (M) yrkar på mötet startar klockan 09:00.
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden ställer sig bakom Zinaida Kajevics
(S) yrkande.
Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden även ställer sig bakom Mohammad
Mohammads (M) yrkande.
Beslutsunderlag



G-Tjänsteanteckning ÖFN 201029 Dialogmöte om nämndmål för 2021
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§

119

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-213

8

§

120

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-214
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§

121

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-215
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§

122

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-216
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§

123

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2020-220
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§

124

Remiss angående Revidering av styrdokument för hållbarhetsoch 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.
Beslut

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag










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
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§

125

Information från förvaltarenheten

Beslut

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

Zinaida Kajevic (S) yrkar på att i beslutsformuleringen tydliggöra att det är enheten för
överförmyndarärenden som fortsätter dialogen med förvaltarenheten.
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordföranden att nämnden ställer sig bakom Zinaida Kajevics
(S) ändringyrkande.
Beslutsunderlag




Uppskattning av tidsåtgång professionella ställföreträdarskap förvaltarenheten
Sammanställning antal ärende inom förvaltarenheterna i Sveriges kommuner från
förvaltarenheten
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§

126

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.
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



G-Tjänsteskrivelse ÖFN Deltagande på studiedagar

15

§

127

Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2020-217
Sammanfattning

Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 29 oktober 2020.
Handlingarna återfinns i ärendet.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag





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
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§

128

Sammanträdestider 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.
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.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse ÖFN 201027 Sammanträdestider för Överförmyndarnämnden
2021
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§

129

Information från enhetschef

Enhetschef Karolina Ribbestam har ingen information att ge utöver det som framkommit
under sammanträdet.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.

