SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

2021-02-18

Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Rådhus Skåne rum 109, kl. 13:00-15:00

Beslutande

Mikael Nissen (M)

Anna-Kerstin Larsson (L)

Tommy Nilsson (S)

Anders Nilsson (SD)

Britt-Marie Angergård (M)

Per Olov Alexis (M)

Maria Nilsson (S)

Johannes Bengtegård (SD)

Övriga närvarande

Marie Appelqvist,
kanslichef

Andrea Ax Karlsén,
nämndsekreterare

Utses att justera

Tommy Nilsson §§ 6-15

Ann Andersson § 16

Justeringens
tid och plats

Rådhus Skåne 2021-02-18

Sekreterare

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

Ersättare

Ann Andersson (C)

Ann-Christin Lundqvist (L)

Linus Johannesson,
systemförvaltare

Paragrafer 6-16

Andrea Ax Karlsén
Ordförande

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

Anna-Kerstin Larsson
Justerare

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

…………………………………………………………………………

Tommy Nilsson §§ 6-15

Ann Andersson § 16

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum 2021-02-18

Datum då
anslaget sätts upp

2021-02-19

Datum då
anslaget tas ned

Förvaringsplats
för protokollet

Östra kommunhuset

Underskrift

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

Utdragsbestyrkande

Andrea Ax Karlsén

2021-03-13

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

1 (2)

Överförmyndarnämnden

Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Andrea Ax Karlsén
Tfn: 044-135184
E-post: andrea.karlsen@kristianstad.se
Tid och plats

Torsdagen den 18 februari 2021 kl. 13:00
Rådhus Skåne rum 109

Ärenden
Nr
1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare

3

Information

2019/8

13:00-13:30 Kanslichefen informerar
4

Delgivningar

2020/2

Länsstyrelsen Skånes protokoll 2021-02-03 – Inspektion över
överförmyndarens verksamhet
5

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag

2020/28

6

Revidering av riktlinjer för bevarande av digitala
allmänna handlingar

2020/157

7

Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering 2020

2021/4

8

Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i
Kristianstads kommun

2021/13

9

Årsbokslut Överförmyndarnämnden 2020

2021/17

10

Byte av ställföreträdare

2020/151

11

Ansökan om samtycke till placering

2021/5

12

Ansökan om samtycke till placering

2021/6

13

Entledigande av ställföreträdare

2020/107

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA

Anna-Kerstin Larsson
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 6

Information
Änr ÖF 2019/8


Utdragsbestyrkande

Kanslichef Marie Appelqvist informerar om summering av 2019 och
2020 på överförmyndarkansliet och i Överförmyndarnämnden.

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 7

Delgivningar
Änr ÖF 2020/2

Beslut


Lägga delgivningarna till handlingarna.

Sammanfattning
Hid ÖF 2021.22
Länsstyrelsen Skånes protokoll 2021-02-03 – Inspektion över
överförmyndarens verksamhet

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 8

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Änr ÖF 2020/28

Beslut


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-08-31
– 2021-02-11 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till
styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom
medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Överförmyndarnämnden att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag.
Överförmyndarnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober
redovisa avgjorda och ej avgjorda medborgarförslag.
Överförmyndarnämnden har för perioden 2020-08-31 – 2021-02-11 inga
medborgarförslag att redovisa.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-08-31
– 2021-02-11 till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-01-13.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 9

Revidering av riktlinjer för bevarande av digitala
allmänna handlingar
Änr ÖF 2020/157

Beslut


Godkänna detta tjänsteutlåtande och översända detsamma som
nämndens remissvar.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
2015-11-17 § 215 antogs riktlinjer för hantering av digitala allmänna
handlingar. Sedan beslutet fattades har det hänt en hel del inom området
vilket föranleder att kommunarkivet nu tagit fram förslag till revidering av
dessa riktlinjer. Utgångspunkten är e-förvaltning och informationsförsörjning
och i den reviderade riktlinjen förtydligar man metoderna för långsiktigt
bevarande.
Överförmyndarkansliet ställer sig positiva till att riktlinjerna revideras. För
överförmyndarens verksamhet används idag systemen Evolution och
Wärna, för att hålla ordning i akterna. För Överförmyndarnämndens
verksamhet används Evolution och Netpublicator.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden

Utdragsbestyrkande



Godkänna detta tjänsteutlåtande och översända detsamma som
nämndens remissvar.



Paragrafen justeras omedelbart.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-02-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-02 § 261.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-02.
Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.
Riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 10

Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering 2020
Änr ÖF 2021/4

Beslut


Fastställa handlingsplan samt checklista för uppföljning av strategisk
utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020, samt översända
dessa till kommunledningskontoret.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har undertecknat CEMR - Europeiska deklarationen
om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det
innebär att kommunen ska integrera jämställdhetsperspektivet
systematiskt i alla verksamheter genom jämställdhetsintegrering.
Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsfrågorna ska finnas med
i det ordinarie arbetet i verksamheten istället för som ett spår vid sidan
om. För att få genomslag för arbetet och för att kunna nå de jämställdhetspolitiska målen behöver verksamheten systematiskt synliggöra och
analysera vilka konsekvenser olika förslag och beslut får för kvinnor
respektive män.
En strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering har arbetats
fram för att ge ledning och struktur åt kommunens arbete med att utveckla
jämställdhetsarbetet framöver. Som en del av implementeringen ska varje
förvaltning upprätta en egen handlingsplan för jämställdhetsintegrering.
Handlingsplanen ska utgå från relevanta prioriteringar avseende mål och
åtgärder för att minska ojämställdhet. Varje nämnd/förvaltning ska
genomföra en årlig uppföljning kring hur den strategiska

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den egna
verksamheten.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden


Fastställa handlingsplan samt checklista för uppföljning av strategisk
utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2020, samt översända
dessa till kommunledningskontoret.



Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-02-11.
Barnkonsekvensanalys 2021-02-11.
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering - Överförmyndarnämnden.
Checklista 2021-02-10.
PM uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 11

Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande
i Kristianstads kommun
Änr ÖF 2021/13

Beslut


Godkänna remissvar och anta det som sitt eget.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat Handlingsplan för ett aktivt
och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun på remiss till samtliga
förvaltningar med sista beslutsdag 2021-02-15.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden



Godkänna remissvar och anta det som sitt eget.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-02-03.
Remissvar – Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i
Kristianstads kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-01-20 § 24.
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-12-18.
Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden

2021-02-18

ÖFN § 12

Årsbokslut Överförmyndarnämnden 2020
Änr ÖF 2021/17

Beslut


Godkänna förslag till styrkort samt verksamhetsberättelse och
översända dessa till Kommunstyrelsen.



Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Årsbokslutet med balanserat styrkort och verksamhetsberättelse för överförmyndarnämndens verksamhet, visar att de målsättningar som nämnden
gjorde inför verksamhetsåret 2020 inte uppfyllts i den utsträckning som
önskat men en stor förklaring till detta är utåtriktade insatser som fått
ställas in på grund av rådande pandemin. Vi kan dock konstatera att verksamheten har anpassat sig och ställt om fokus under året vilket ger en hög
grad av måluppfyllelse ändå men inte inom det som fastställdes inför 2020.
Driftöverskottet uppgick till ca 2,6 mkr.

Överförmyndarkansliets förslag till Överförmyndarnämnden




Godkänna förslag till styrkort samt verksamhetsberättelse och
översända dessa till Kommunstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
Överförmyndarkansliets tjänsteutlåtande 2021-02-08.
Balanserat styrkort 2020.
Verksamhetsberättelse 2020.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

