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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-02-22 kl. 15:00-17:00

Plats

Teams, Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Zinaida Kajevic (S) (Ordförande)
Mohammad Yousef Mohammad (M) (2:e vice ordförande) (Deltagande på
distans) §§7-10
Ricardo Tarrida (S) (Deltagande på distans)
Anne Ruponen (V) (Deltagande på distans)
Knut Persson (C) (Deltagande på distans)
Anders Stefan Winqvist (SD) (Deltagande på distans) §§8-15
Inger Birgitta Beck (S) (Deltagande på distans) ersätter Therese Traneborn
(L) (Vice ordförande)
Eva Winberg (MP) (Deltagande på distans) §7 ersätter Anders Stefan
Winqvist (SD)
Peter Langerbeck (M) (Deltagande på distans) §§11-15 ersätter Mohammad
Yousef Mohammad (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Eva Winberg (MP) (Deltagande på distans) §§8-15
Karl Håkan Eriksson (V) (Deltagande på distans) §§8-15
Peter Langerbeck (M) (Deltagande på distans) §§7-10

Övriga närvarande

Anders Stefan Winqvist (SD) (Deltagande på distans) §7
Karl Håkan Eriksson (V) (Deltagande på distans) §7
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Daniel Mattsson (Nämndsekreterare)
Luisa Hansson (Ekonomichef; Deltagande på distans) §7
Katarina Lindberg (Controller; Deltagande på distans)
Hussein Abdirahman (Överförmyndarhandläggare; Deltagande på distans)
§§10-12

Utses att justera

Knut Persson

Justeringen

2021-03-01

Protokollet omfattar

§§7-15

Underskrifter

Sekreterare

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

Daniel Mattsson
Ordförande

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

…………………………………

Zinaida Kajevic
Justerande

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

Knut Persson

…………………………………
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§

7

Årsanalys 2020

ÖFN-2020-267
Sammanfattning

Årsanalysen innehåller bokslut för nämnden, analys av det ekonomiska utfallet, uppföljning
av de indikatorer nämnden beslutat om kopplat till kommunfullmäktigemålet samt
redogörelse för viktiga händelser i verksamheten.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner årsanalys 2020 med nämndens tillägg.
2. Överförmyndarnämnden skickar årsanalysen till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden
Mohammad Yousef Mohammad (M) och Knut Persson (C) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga 1.
Yrkanden
Zinaida Kajevic (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Inger Beck (S) yrkar bifall med det tillägget att ordet fysiskt ska tillföras på sidan fem för att
tydliggöra att planerade utbildningar av ställföreträdare inte kunnat genomföras fysiskt som
planerat.
Beslutsgång
Efter acklamation finner ordföranden att nämnden bifallit Inger Becks (S) tilläggsyrkande.
Efter acklamation finner ordföranden att nämnden bifallit förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ÖFN 21-02-22 Årsanalys 2020
Årsanalys 2020 ÖFN

4

SÄRSKILT YTTRANDE

överförmyndare nämnden 2021-02-22
Ärende: ÖFN-2020-267
Angående: årsanalysen 2020
Årsanalysen för 2020 är präglad av problem som lämnat djupa spår i verksamheten.
Pandemin har naturligtvis haft stor betydelse. Men förutom pandemin finns en rad
organisatoriska problem som påverkat servicen som malmöborna har rätt att förvänta sig.
Handläggningstiden för granskningen av årsredovisningar kommer inte i närheten av
nämndsmålet. Detta ledde till ett stort missnöje bland både ställföreträdarna och deras
huvudmän.
Problemen i förvaltningen har varit en följetong i tidningarna. Vi har aldrig fått en förklaring
på varför arbetsmiljön i förvaltningen var så dålig att en stor del av personalen sagt upp. Men
det har lett till problem eftersom mycket kunskap och lång erfarenhet försvunnit. Det är
glädjande att tjänsterna är besatta igen, men att så många är nya kommer att påverka kvalitén i
verksamheten.
Moderaterna och Centerpartiet har under lång tid verkat för att sätta malmöbornas rätt till
den hjälp de behöver främst. Tyvärr har den styrande majoriteten försökt gömma problemen
under mattan genom att skylla alla problem på pandemin, och inte ta tag i de verkliga
orsakerna.
Digitalisering och automatisering i handläggningen av ärendena är ett viktigt mål för att höja
kvalitén, men tyvärr är detta fortfarande inte påbörjat.
Vi vill med detta yttrande betona vikten av att Malmöborna får den service de har rätt till,
utan dröjsmål som kan leda till onödigt lidande.
Malmö, den 1mars 2021
Mohammad Mohammad (M )
Vice Ordförande
Med instämmande av: Peter Langerbeck (M)

Knut Persson ( C )
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§

8

Uppföljning av internkontrollplan 2020

ÖFN-2020-268
Sammanfattning

Enligt Malmö stads reglemente för intern kontroll har nämnder och bolagsstyrelser det
yttersta ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig inom dess ansvarsområden och
ska se till att det finns en organisering och ett systematiskt arbetssätt som säkerställer en god
intern kontroll. Enligt reglementet ska nämnden varje år anta en särskild plan för den interna
kontrollen.
Verksamheten ska rapportera till nämnden huruvida granskningar och åtgärder genomförts i
enlighet med antagen internkontrollplan samt redogöra för resultatet av genomförda
kontroller. Nämnden fattar beslut om uppföljningsrapport från föregående års internkontroll
samt beslutar om årets internkontrollplan senast i februari månad. Nämnden ska senast i
samband med årsanalysen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen
till kommunstyrelsen.
I februari 2020 antog överförmyndarnämnden en internkontrollplan för 2020. Planen
innehåller granskningar som har följts upp och resultatet presenteras i bilagda rapport.
Kommunstyrelsen har beslutat om kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av
nämndernas interna kontroll. Rapporten innehåller överförmyndarnämndens utvärdering för
2020.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner rapporten Uppföljning intern kontroll 2020.
2. Överförmyndarnämnden skickar rapporten till kommunstyrelsen.
Ajournering
Mötet ajourneras klockan 15.39 - 15.41.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse ÖFN 21-02-22 Uppföljning intern kontroll 2020
Uppföljning av intern kontroll 2020 ÖFN
Bilaga 1 Kommungemensamma kriterier för årlig utvärdering av interna kontroll i
Malmö stad
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§

9

Internkontrollplan 2021

ÖFN-2020-269
Sammanfattning

Nämnden ska varje år anta en plan för den interna kontrollen, en så kallad internkontrollplan.
Syftet med intern kontroll är att säkra en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, en
tillförlitlig ekonomisk rapportering, tillförlitlig information om verksamheten samt att
verksamheten följer lagar, föreskrifter och andra styrdokument.
Den årliga processen utgörs av återkommande aktiviteter där den interna kontrollen planeras,
genomförs, följs upp och analyseras. Processen börjar med riskanalysen som utgör grunden
för hela internkontrollarbetet och som är det verktyg som används för att identifiera och
hantera risker. För att bedöma riskerna används begreppen sannolikhet och konsekvens som
båda värderas på en skala från ett till fem.
I nämndens internkontrollplan samlas de direktåtgärder och granskningar som ska utföras
under året. Det är sju risker som ingår i planen för 2021, varav fyra ska granskas och till tre
planeras direktåtgärder. Resultatet av arbetet återrapporteras till nämnden i samband med deloch helårsrapporter.
Som beslutsunderlag i ärendet finns den riskanalys som är genomförd 2021 och som ligger till
grund för internkontrollplan 2021. I ärendet finns även den riskanalys som gjordes 2020 med
kommentarer om hur dessa risker bedömts och hanteras 2021.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner internkontrollplan för 2020.
2. Överförmyndarnämnden skickar internkontrollplan till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse 21-02-22 - Internkontrollplan 2021
Internkontrollplan 2021 ÖFN
Riskanalys 2021 ÖFN
Riskanalys 2020 ÖFN med kommentarer inför 2021
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§
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Årlig inspektion från Länsstyrelsen enligt
förmynderskapsförordningen

ÖFN-2020-243
Sammanfattning

Länsstyrelsen Skåne genomförde sin årliga inspektion av överförmyndarnämnden på distans
under hösten 2020 och resultatet av inspektionen sammanfattas i ett protokoll. Länsstyrelsen
granskade vid sin inspektion sammanlagt 29 ärenden. Länsstyrelsens bedömning är att det
generellt är god ordning i akterna och att de är överskådliga och välskötta. Länsstyrelsen
riktar kritik mot överförmyndarnämnden, vilket redogörs för i ärendet.
Länsstyrelsen har ålagt överförmyndarnämnden att senast den 1 mars 2021 underrätta
Länsstyrelsen om när granskning av årsräkningar för år 2019 helt är avslutad. För det fall att
granskningen inte är helt avslutad önskas besked om hur många årsräkningar som återstår att
granska samt skälet till att de inte är granskade. Enheten för överförmyndarärenden har tagit
fram ett förslag till yttrande till Länsstyrelsen som nämnden föreslås godkänna.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner yttrandet till Länsstyrelsen Skåne enligt
förvaltningens förslag med korrigering enligt yrkande.
2. Överförmyndarnämnden sänder yttrandet till Länsstyrelsen Skåne.
3. Överförmyndarnämnden lägger Länsstyrelsens inspektionsprotokoll till handlingarna.
4. Överförmyndarnämnden justerar protokollet omedelbart.
Särskilda yttranden
Mohammad Yousef Mohammad (M) och Knut Persson (C) inkommer med ett särskilt
yttrande, bilaga 2.
Yrkanden
Zinaida Kajevic (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med korrigeringen att
följande tillägg görs på sidan 2 i slutet på första stycket: "Den 22 februari har 2 277 av totalt 2
516 ärenden granskats."
Beslutsgång
Ordförande frågar först nämnden om den kan godkänna Kajevics (S) yrkande om tillägg till
förvaltningens förslag till yttrande och finner att nämnden godkänner korrigeringen. Därefter
frågar ordförande nämnden om den kan godkänna det korrigerade yttrandet och finner att
nämnden godkänner det korrigerade yttrandet samt att sända yttrandet till Länsstyrelsen
Skåne, lägga Länsstyrelsens inspektionsprotokoll till handlingarna och att justera paragrafen
omedelbart.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Skåne
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Beslutsunderlag





Protokoll över inspektion av Överförmyndarnämnden i Malmö Kommun
G-Tjänsteskrivelse ÖFN 210222 Årlig inspektion från Länsstyrelsen enligt
förmynderskapsförordningen
Förslag till yttrande ÖFN 210222 - Länsstyrelsens inspektionsrapport

Paragrafen är justerad
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SÄRSKILT YTTRANDE

Överförmyndarnämnden 2021-02-22
Ärende: ÖFN-5
Angående: Årlig inspektion från Länsstyrelsen enligt förmynderskapsförordningen
Överförmyndarnämnden kritiseras i många fall för den långa handläggningstiden, tiden som
JO angett som gräns överskrids kraftigt. Men det finns också en rad andra brister som tyder
på att förvaltningen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Vi anser att bristerna är så stora att det inte räcker med sedvanligt förbättringsarbete.
Nämnden behöver utarbeta en plan som försäkrar att enheten är tillräckligt bemannad och
anger hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska genomföras.
Nu befarar vi att många årsräkningar kommer att granskas för sent även i år och att bristerna
i handläggningen kvarstår.
Malmö, den 22 januari 2021
Mohammad Mohammad (M )
Vice Ordförande
Med instämmande av: Peter Langerbeck (M)

Knut Persson ( C )
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ÖFN-2021-7

Borttagen på grund av sekretess
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§

12

ÖFN-2021-5

Borttagen på grund av sekretess
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§

13

Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2021-8
Sammanfattning

Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 22 februari 2021.
Handlingarna återfinns i ärendet.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till
handlingarna.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse från Kommunfullmäktige gällande Valförslag och avsägelser
G-Tjänsteskrivelse ÖFN 210222 Anmälan av inkomna skrivelser
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Malmö Kommun för långsam handläggning
av ett ärende om entledigande av god man
Kritik mot Överförmyndarnämnden i Malmö kommun för bristfällig utformning av
ett beslut om arvode till god man
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§

14

Utseende av dataskyddsombud

ÖFN-2021-13
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag.
Under perioden den 20 juli 2020 till den 13 augusti 2021 är Niina Stiber föräldraledig. Mot
denna bakgrund fattades beslut om att utse David Axelsson till dataskyddsombud. David
Axelsson har dock fått förhinder att fullfölja uppdraget, och därför behöver Martin Axelsson
utses till dataskyddsombud.
Beslut

1. Överförmyndarnämnden utser konsult Martin Axelsson som dataskyddsombud för
överförmyndarnämndens verksamhetsområde med ikraftträdande från och med 1
mars 2021 till dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst den 13 augusti 2021.
2. Överförmyndarnämnden uppdrar åt Martin Axelsson att därefter meddela
Integritetsskyddsmyndigheten om beslutet och dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.
3. Överförmyndarnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen och stadskontoret, Martin Axelsson, Karl-Johan Karlsson
Beslutsunderlag



Utseende av dataskyddsombud § 24

Paragrafen är justerad
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§

15

Information från verksamheten

Sammanfattning

Förvaltningschef Britt-Marie Pettersson och avdelningschef Rebecca Bichis informerar
nämnden om följande:








I samband med sammanträdet i mars kommer en utbildningsinsats genomföras
Förvaltningen arbetar med beslutsplanering av verksamhetens styrande dokument
Verksamheten har tillförts personalresurser för att motverka fördröjningar av 2021
års granskning, den 22 februari 2021 återstod 239 årsräkningar från 2019 att granska,
flera av dessa kräver kompletteringar från ställföreträdare
Arbetet med digitalisering löper på men kräver omfattande tekniska specifikationer
för att säkerställa att nya system kan kommunicera och fungera tillsammans med de
digitala verktyg som förvaltningen använder sedan tidigare
Den externa granskningen av verksamheten kommer snart att redovisas
En ny sektionschef har rekryterats
Enhetschefen har beslutat att lämna sitt nuvarande uppdrag

