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Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00–17:15.
Sekretessärenden behandlades mellan 14:10–14:40. Av sekretesskäl protokollförs dessa
ärenden i separat B-protokoll.

Beslutande

Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S)
Barbro Lundkvist (M)
Elias Catano (V)
Bruno Karlsson (L)

Ej tjänstgörande
ersättare

Leif Andersson (S)
David Dishart (M) § 119, §§ 121-133
Bengt Karlsson (M)
Ida Myrbäck (V)
Ulf Norström (V)

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 18 september, Nämndrummet, Värjan
Eskilstuna

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Edit Asvelius

Ordförande

...........................................................................................
Anita Neuhaus

Justerande

...........................................................................................
Bruno Karlsson

Paragrafer

§127

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat § 127. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-09-18

Anslaget sätts upp

2017-09-19

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-10-13

§ 127

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-09-18

Övriga närvarande

Justerandes sign

Sida

2(4)

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Elin Lindh, utvecklare, § 120, § 127, § 132
Helena Ackestål, överförmyndarhandläggare, inledning, § 119, §§ 121-126
Lorenzo Diaz Zamora, överförmyndarhandläggare, inledning, § 119, §§ 121-126
Elise Pham Westblom, överförmyndarhandläggare, inledning
Jessica Fredriksson, överförmyndarhandläggare, inledning
Mariam Aldaham, överförmyndarhandläggare, inledning
Åsa Carlsson, överförmyndarhandläggare, inledning
Per Lennerbrant, lagman Eskilstuna tingsrätt, inledning
Rebecka Wiking, rådman Eskilstuna tingsrätt, inledning
Ingegerd Ronge, rådman Eskilstuna tingsrätt, inledning
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ÖFNES/2017:73

§ 127
Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och
Strängnäs delårsrapport 2 för 2017
Beslut
1. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner delårsrapport 2 för
2017 med redaktionell ändring och översänder den till kommunstyrelserna i
Eskilstuna respektive Strängnäs kommun.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 för 2017 är utformad enligt anvisningar från kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun och ska lämnas till kommunstyrelserna i respektive
kommun senast 21 september 2017.
Överförmyndarnämndens arbete pågår efter årets första åtta månader enligt plan. Av
totalt 24 åtaganden har fem nått målnivån och 12 pågår. Sju åtaganden är ännu inte
påbörjade.
Nämnden har hittills under året genomfört ett antal informationsinsatser kring
ställföreträdarskap med olika fokus. Det har också genomförts grundutbildning för
uppdraget som ställföreträdare och utbildningar om upprättande av årsräkning.
Nämnden för diskussioner med intresseföreningarna kring vidareutbildning.
Planeringsarbete pågår för att genomföra brukarundersökning. Brukarundersökning
bland ställföreträdare kommer att genomföras i september. Ekonomi och uppföljning
görs enligt plan i Hypergene. Styrkort är framtaget och kommer under hösten 2017 att
integreras i Hypergene. En e-tjänst för lämning av årsräkningar håller på att införas,
service och tillgänglighet förbättras och jämställdhetsarbetet utvecklas samtidigt som
verksamheten ser över samtliga rutiner som berör arbetet inom
överförmyndarnämnden.
Kostnadsläget till och med andra kvartalet för överförmyndarnämnden är stabilt i
förhållande till budget och nämnden redovisar ett totalt överskott på ca 1 600 tusen
kronor. Ca 1 300 tusen kronor av detta överskott är hänförligt till uppdragstagare och
gode män i Eskilstuna. Nämnden (personal och drift) har ett överskott på 25 tusen
kronor. Av resterande överskott är 211 tusen kronor hänförligt till drift av kontoret
och resterande gode män till ensamkommande barn utan uppehållstillstånd. Prognos
för helåret 2017 är att överförmyndarnämnden har en ekonomi i balans.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Delårsrapport 2 och bilagor med statistik finns bifogat.
_____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen Strängnäs kommun
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