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Malmö stad

Överförmyndarnämnden
Kallelse och
föredragningslista

Sammanträdestid

2022-03-28 kl. 15:00

Plats

HVO Tegelkarin Hörsal 317, Kungsgatan 13

Ordförande

Zinaida Kajevic (S)

Ledamöter

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

Ersättare

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

Övriga deltagare

Britt-Marie Pettersson, Förvaltningsdirektör
Rebecca Bichis, Avdelningschef
Kajsa Gustafsson, Enhetschef
Linda Kyllsen, Sektionschef
Dorthe Hansen Romare, Sektionschef
Katarina Lindeberg, Ledningsstrateg
Arjana Bajgora, Sekreterare
Rebecca Setterberg, Sekreterare
Daniel Mattsson, Nämndsekreterare

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Daniel Mattsson

2

1.

Val av protokollsjusterare och tid för justering

Föreslagen tid för justering är 2022-04-04.
2.

Fastställande av dagordningen

Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden beslutar fastställa dagordningen.
3.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2022-103

Borttagen på grund av sekretess

4.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2022-112

Borttagen på grund av sekretess

5.

Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2022-144

Borttagen på grund av sekretess

6.

Budgetskrivelse 2023 för överförmyndarnämnden

ÖFN-2022-5
Sammanfattning

Budgetprocessen inför år 2023 inleds med att alla nämnder tar fram en budgetskrivelse för
budgetåret 2023 med plan för år 2024–2025. I budgetskrivelsen beskrivs förändringar i
omvärlden som påverkar nämnden, utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det
gemensamma arbetet, förändringar och utveckling av nämndens verksamhet och förändringar
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som påverkar nämndens kostnader. Budgetskrivelsen används som underlag när
kommunstyrelsen bereder Malmö stads budget innan den beslutas av kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden godkänner Budgetskrivelse 2023 och skickar den till
kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

•
•
7.

Budgetskrivelse 2023 ÖFN
G-Tjänsteskrivelse ÖFN 220328 Budgetskrivelse 2023
Uppdrag till förvaltningen - rapportering av statistik

ÖFN-2022-130
Sammanfattning

Enheten för överförmyndarärenden har i uppdrag att lämna en rapport avseende en
sammanhållen hållbar process för hur statistik till överförmyndarnämnden ska rapporteras.
Aktuellt ärende tydliggör ansvarsnivåerna avseende rapportering av statistik och definierar
begreppet kvalitetssäkrad statistik i förhållande till nämndens verksamhet och redovisar
förvaltningens fortsatta arbete och inriktning.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

•
•
8.

G-ÖFN-220328 Rapportering av statistik
Statistikrapport mars 2022 ÖFN
Årlig översyn av styrdokument

ÖFN-2022-15
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har beslutat att enheten för överförmyndarfrågor årligen ska
återkomma med en redovisning, bedömning samt eventuella förslag till beslut avseende
nämndens styrdokument (2021-01-25 § 2).

Under 2021 har flera styrdokument reviderats. Under 2022 kommer ytterligare förändringar
av styrande dokument bli aktuella. I ärendet återfinns en beskrivning av dessa och
förvaltningens förslag till vidare åtgärder.
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Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden uppdrar åt enheten för överförmyndarärenden att se över och
revidera nämndens styrdokument i enlighet med de förslag som framkommer i ärendet och
återkomma till nämnden under 2022.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9.

G-ÖFN 2022-02-21 Styrande dokument
§2 Styrdokument och andra relaterade styrningsfrågor
§43 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente(2745516)(2746846)
Reglemente Överförmyndarnämnden
Delegationsordning för ÖFN
Riktlinje för arbetet med intern kontroll (ÖFN) 2022-02-21
Nationella riktlinjer för överförmyndare-kontroll av en persons lämplighet som
ställföreträdare
Arkivredovisning Överförmyndarnämnden
Attestinstruktion för överförmyndarnämnden från den 1 april 2020
Cirkulär 18-7 Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare
Nationella riktlinjer för överförmyndare-förordnade ställföreträdares redovisning
Borttagen på grund av sekretess

ÖFN-2022-109

Borttagen på grund av sekretess

10.

Anmälan av inkomna skrivelser

ÖFN-2022-149
Sammanfattning

Skrivelser som inkommit inför överförmyndarnämndens sammanträde den 31 januari
2022. Handlingarna återfinns i ärendet.
Förslag till beslut

Överförmyndarnämnden lägger informationen avseende inkomna skrivelser till handlingarna.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse ÖFN 2022-03-28 Inkomna handlingar
§43 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente(2745516)(2746846)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220131 Revidering av överförmyndarnämndens
reglemente(2669636)(2746848)
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•
•
•
•
•

11.

§47 KS Kommunfullmäktiges reglementen för nämnderna - en
översyn(2710068)(2711377) (0)_TMP
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220124 Kommunfullmäktiges reglementen för
nämnderna - en översyn(2560532)(2712755) (0)_TMP
Kopia av §88 KS AU Antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö
stad(2731646) (0)_TMP
Kopia av Remissversion; Malmö stads riktlinjer för informationssäkerhet(2731645)
(0)_TMP
Kopia av G-Tjänsteskrivelse KSAU 220221 Antagande av nya riktlinjer för
informationssäkerhet i Malmö stad; remiss(2731644) (0)_TMP
Information från verksamheten

Verksamheten lämnar information om bland annat statiskt och arbetsmiljön på enheten.

