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Plats och tid

Glunten, Strängnäs kommunhus, Nygatan 10 Klockan 13:00–16:30. Sekretessärenden
behandlades mellan 13:20–13:40. 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) §
Bengt Karlsson (M)
Ida Myrbäck (V)
Ulf Norström (V)

Övriga närvarande

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Lorenzo Diaz Zamora, överförmyndarhandläggare §§ 134-139
Jessica Fredriksson, överförmyndarhandläggare §§ 134-139

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 9 oktober, Glunten, Strängnäs
kommunhus

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

Paragrafer

§140

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat, § 140. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-10-09

Anslaget sätts upp

2017-10-10

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2017-11-03
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§ 140
Överförmyndarnämndens preliminära
verksamhetsplan och budget 2018
Beslut
1. I verksamhetsplanen på sidan 5, första stycket första meningen läggs följande
till i slutet på meningen: ”och att det då framgår att barnets bästa varit
styrande”.
2. I verksamhetsplanen på sidan 5 läggs följande till i femte stycket: ”När
Migrationsverket beslutar att skriva upp åldern på en person som sökt asyl
som barn gäller den gode mannens förordnande i enlighet med lagstiftningen
till dess beslutet vunnit laga kraft”.
3. I verksamhetsplanen lägg följande 1-åriga åtagande till under processen
demokrati: ”Följa upp, till exempel tillsammans med frivilligorganisationer,
den HBTQ-utbildning som har påbörjats under 2017”.
4. I verksamhetsplanen i den sista meningen i det femte 1-åriga åtagandet under
processområde processkvalitet läggs följande till: ”samt erbjuda ställföreträdare
till ensamkommande barn utbildning i psykisk ohälsa och suicidprevention”.
5. Verksamhetsplan och budget för 2018 godkänns i övrigt och översänds till
kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner.
6. För att täcka förväntade kostnader för arvoden till gode män ensamkommande
barn begär nämnden en tillfällig budgetförstärkning under 2018 med 2 400 tkr
från Eskilstuna kommun.
7. För att täcka förväntade kostnader för arvoden till gode män ensamkommande
barn begär nämnden en tillfällig budgetförstärkning under 2018 med 600 tkr
från Stängnäs kommun.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning
Den gemensamma nämndens verksamhetsplan med åtaganden och budget för 2018
utgår från de mål och områden samt åttaganden som kommunfullmäktige i Eskilstuna
respektive Strängnäs fastställt. I egenskap av värdkommun är det Eskilstuna kommuns
styrsystem och den modell för verksamhetsplaner som används för den gemensamma
överförmyndarnämndens plan.
I verksamhetsplanen för 2018 har överförmyndarnämnden formulerat sammanlagt 17
åtaganden. Åtagandena har ett fokus på att verksamheten ska kunna erbjuda fullgod
service inom utsatt tid, informations- och utbildningsinsatser för olika målgrupper
samt att öka nöjdheten och kvaliteten i arbetet.
Prognosen för 2017 är att överförmyndarnämnden ska ha en budget i balans. Det är
även målet för 2018. En förutsättning är emellertid att nämnden beviljas ett
tilläggsanslag för att täcka förväntade uteblivna statsbidrag för arvoden till gode män
för ensamkommande barn. Bakgrunden är att regeringens beslut i mars 2017 om nya
ersättningsregler till kommunerna för mottagande av ensamkomman barn innebär att
staten inte kompenserar kommunerna för kostander för arvoden till gode män för
barn som anvisats före den 1 juli 2017 och som inte fått sin asylansökan prövad före
den 31 december 2017. Enligt nämnden kan dessa kostnader för Eskilstuna kommun
komma att uppgå till 2 400 tkr och för Strängnäs kommun till 600 tkr.
På grund av att prisbasbeloppet för 2018 har räknats upp med 700 kr (1,5 %) från
44 800 kr till 45 500 kr har prognosen för kommunernas arvodeskostnader räknats
upp med motsvarande procentandel.

Yrkanden
Elias Catano (V) yrkar tillägg i verksamhetsplanen med att på sidan 5 i första stycket,
första meningen lägga till följande i slutet på meningen: ” och att det då framgår att
barnets bästa varit styrande”.
Elias Catano (V) yrkar tillägg i verksamhetsplanen med att på sidan 5 i femte stycket
lägga till följande mening: ”När Migrationsverket beslutar att skriva upp åldern på en
person som sökt asyl som barn gäller den gode mannens förordnande i enlighet med
lagstiftningen till dess beslutet vunnit laga kraft”.
Elias Catano (V) yrkar tillägg i verksamhetsplanen med att följande 1-åriga åtagande
läggs till under processen demokrati: ”Följa upp, till exempel tillsammans med
frivilligorganisationer, den HBTQ-utbildning som har påbörjats under 2017”.
Elias Catano (V) yrkar tillägg i verksamhetsplanen med att följande mening läggs till i
den sista meningen i det femte 1-åriga åtagandet under processområde processkvalitet:
” samt erbjuda ställföreträdare till ensamkommande barn utbildning i psykisk ohälsa
och suicidprevention”.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det utöver förvaltningens förslag till verksamhetsplan finns
fyra ändringsyrkanden.
Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon först ställer
proposition på var och ett av Elias Catanos (V) ändringsyrkanden för att därefter ställa
proposition på förvaltningens förslag till verksamhetsplan i övrigt samt därefter på
förvaltningens förslag till andra och tredje beslutssats
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt Elias Catanos (V) fyra
ändringsyrkanden och enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan i övrigt samt
enligt förvaltningens förslag till andra och tredje beslutssats.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen för Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen för Strängnäs kommun
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