1

Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2020-11-20 kl. 13:30-16:23

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande)
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 Therese Traneborn
(L) (Vice ordförande)
Ricardo Tarrida (S) (deltagande på distans) ersätter Rolf Ingvar Alterlo (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Winberg (MP) (deltagande på distans)
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)
Pavlina Mannergren (Nämndsekreterare)
Arjana Bajgora (Nämndsekretare)
Dorthe Romare (Sektionschef)
Mehmet Kartal (Sektionschef)
Josefin Åström (Planeringssekreterare)

Utses att justera

Mohammad Mohammad

Justeringen

2020-11-27

Protokollet omfattar

§§130-134

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pavlina Mannergren
Ordförande

...........................................

…………………………………

Zinaida Kajevic
Justerande

...........................................

Mohammad Mohammad

…………………………………
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ÄRENDELISTA
§130
§131
§132
§133
§134

Information gällande mål och indikatorer
Kartläggning av skäligt arvode till förordnade ställföreträdare
Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning
Anmälan av inkomna skrivelser
Information från verksamheten
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§

130

Information gällande mål och indikatorer

ÖFN-2020-240
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett enheten för överförmyndarärenden i uppdrag 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. Denna tjänsteskrivelse innehåller en presentation av
genomförd genomlysning.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen i aktuell tjänsteskrivelse till grund för vidare
dialog kring mål och indikatorer för nästkommande år.
Överförmyndarnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över statistiken för
övriga nämndmål och särskilt statistiken för bytesärenden till nästa nämndssammanträde.
Yrkanden

Inger Jarl Beck (S) yrkar på att förvaltningen ser över statistiken för övriga nämndmål och
särskilt statistiken för bytesärenden till nästa nämndssammanträde.
Knut Persson (C) yrkar på att att sätta in de resurser som behövs för att granska alla
årsräkningar som inkommit under 2020 senast den 31 januari 2021, även om det krävs att
förvaltningen anlitar extern hjälp.
Zinaida Kajevic (S) yrkar avslag på Knut Perssons (C) yrkande.
Mohammad Mohammad (M) yrkar bifall till Knut Perssons (C) yrkande.
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden bifaller förvaltningens beslutsförslag.
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden bifaller Inger Jarl Becks (S)
tilläggsyrkande.
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden avslår Knut Perssons
(C) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig skriftligen mot beslutet att avslå Knut Perssons
(C) tilläggsyrkande, se bilaga.
Ajournering

Mötet ajourneras mellan 15:23-15:30
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelsen ÖFN 201120 Information gällande mål och indikationer
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Gemensam reservation från centern och moderaterna
En god man eller förvaltare ska senast den sista februari lämnade en redogörelse över sitt
uppdrag och en ekonomisk sammanställning, en så kallad årsräkning.
Överförmyndarenheten ska sedan kontrollera och godkänna årsräkningen innan ett arvode
betalas ut. Fram till i dag har ca 2 000 årsräkningar godkänts, vilket betyder att ca 500
återstår. Med nuvarande bemanning klarar man att kontrollera ca 100 årsräkningar i
månaden, med ett planerat resurstillskott omkring 140 i månaden. Det innebär att samtliga
årsräkningar som avser 2019 inte kommer att bli behandlade förrän tidigast i slutet av mars
2021.
Det här är en helt oacceptabel hantering. Att vara god man eller förvaltare är till ganska stor
del ett ideellt uppdrag, men det är inte rimligt att det lilla arvode som betalas ut kommer
mer än ett år efter uppdraget utförts. Ambitionen bör vara att årsräkningarna är
kontrollerade under hösten, men absolut före årsskiftet.
Förseningen innebär att de som har uppdrag blir missnöjda och en del väljer att avsluta sitt
uppdrag. Malmö stad har redan svårt att rekrytera goda män och förvaltare och har inte råd
att hantera dem så här nonchalant.
Det är redan omöjligt att få alla årsräkningar behandlade före årsskiftet, men med extra
resurser bör det vara möjligt att få dem klara till den 31 januari 2021.
Överförmyndarenheten måste därför tillföras de resurser som krävs. Det är naturligtvis bra
att utnyttja gemensamma resurser i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Men om det
inte räcker måste man rekrytera utomstående resurser.
Vi reserverar oss därför till förmån för vårt yrkande.
Mohammad Mohammad
med instämmande av
Peter Langerbeck

Knut Persson
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§

131

Kartläggning av skäligt arvode till förordnade ställföreträdare

ÖFN-2020-231
Sammanfattning

I december 2019 gav överförmyndarnämnden enheten för överförmyndarärenden i uppdrag
att genomföra en jämförelse av arvodesnivåerna med andra kommuners nivåer både utifrån
lokal praxis och faktiskt utfall, med redovisning av uppdraget till överförmyndarnämnden i
november 2020. Enheten har genomfört en kartläggning av arvodesnivåerna i enlighet med
uppdraget och kartläggningen redovisas i ärendet.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
Yrkanden

Mohammad Mohammad (M) yrkar på att lägga rapporten som underlag för diskussion
om arvodes storlek för gode män.
Knut Persson (C) yrkar bifall på Mohammad Mohammads (M) yrkande.
Zinaida Kajevic (S) yrkar avslag på Mohammad Mohammads (M) yrkande.
Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden bifaller förvaltningens beslutsförslag
och avslår Mohammad Mohammads (M) yrkande.
Reservationer och särskilda yttranden

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig skriftligen mot beslutet, se bilaga.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ÖFN 201120 Kartläggning av arvodesnivåer
Arvodesutredning på uppdrag av överförmyndarnämnden
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Reservation

överförmyndare nämnden 2020-11-20
Ärende: ÖFN-2020-231
Angående: Kartläggning av skäligt arvode till förordnade ställföreträdare

Ärende: ÖFN-2020-231: kartläggning av skäligt arvode till förordnade
ställföreträdare
Nämnden behandlade det här ärendet som handlar om en rapport, vilken jämför
arvodesnivåer i 53 kommuner. Rapporten visar att arvodesnivån som betalas i Malmö
stad är i mitten på skalan vilket är glädjande.
Eftersom rapporten var så omfattande och detaljerad, yrkade vi att den förutom skulle
läggas till handläggarna, skall även läggas till grund för kommande budgetdiskussioner
och måluppfyllelse. Tyvärr valde majoriteten att avslå vårt yrkande.
Eftersom vårt yrkande inte fått gehör reserverar vi oss.

Malmö, den 25 november 2020
Mohammad Mohammad ( M )
Vice Ordförande
Med instämmande av
Peter Langerbeck ( M )

Knut Persson ( C )
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§

132

Vitesföreläggande för ej inkommen förteckning

ÖFN-2020-238
Sammanfattning

Ärendet utgår då förmyndaren har inkommit med förteckning.
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§

133

Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2020-245
Sammanfattning

Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 20 november
2020. Handlingarna återfinns i ärendet.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ÖFN 201120 Anmälan av inkomna skrivelser
Ärende från Kommunfullmäktige §201 Översyn av parkeringsstrategier samt ny
parkeringspolicy och Ärende från Kommunstyrelsen § 329 Intern kontroll - gemensamma
granskningsområden för verksamhetsår 2021
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§

134

Information från verksamheten

Avdelningschef Rebecca Bichis presenterar resultaten från medarbetarenkäten samt antalet
vakanser på enheten och information angående upphandlingen av en extern part som ska
utreda enhetens arbetsmiljö.
Beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.

