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2017-12-11

Plats och tid

Glunten, Strängnäs kommunhus, Nygatan 10 Klockan 13:00 – 16:30.
Sekretessärenden behandlades mellan 13:10–14:10. 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) §§ 155-169
Bengt Karlsson (M)
Ida Myrbäck (V)
Ulf Norström (V)

Övriga närvarande

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare, §§ 154-158, §§ 161-169
Åsa Carlsson, överförmyndarhandläggare §§ 154-164
Julia Eriksson, överförmyndarhandläggare §§ 154-164
Osman Aytar, docent Mälardalens högskola, deltar vid dialog
Christina Gustafsson, docent Mälardalens högskola, deltar vid dialog

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Måndagen den 11 december 2017, Strängnäs
kommunhus

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Edit Asvelius §§ 154-158, §§ 161-169
Anders Hagander §§ 159-160

Ordförande

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

Justerande

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

Paragrafer

§§ 165-166

Anslag/Bevis

Protokollet, §§165-166, är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och
sammanträdesdatum

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-12-11

Anslaget sätts upp

2017-12-12

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

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

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

2018-01-05
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ÖFNES/2017:107

§ 165
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och
budget 2018
Beslut
1. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 godkänns och översändes till
kommunstyrelserna i Eskilstuna respektive Strängnäs kommuner.
2. Förslag till driftbudget för 2018 godkänns.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan och budget är utformad
enligt anvisningar från kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun och ska
lämnas till kommunstyrelserna i respektive kommun.
I verksamhetsplanen ska nämnder och bolag visa hur de avser stödja de strategiska
förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur de säkrar utveckling och drift av den
löpande verksamheten. 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. Nämnden beslutade i
april 2017 om behov och prioriteringar inför 2018 och även dessa utgör ett underlag
för förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget. Likaså har nämnden vägt in
de analyser som gjorts i samband med delårsrapport 2.
Sedan den första januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam
överförmyndarnämnd. De två kommunerna växer och utvecklas generationsskiften, ökad levnadsstandard och en åldrande befolkning ökar kraven och
behoven av välfärdstjänster. Invånarnas krav på kommunen höjs i takt med nya
tekniska möjligheter att kommunicera. Omfattningen av och förutsättningarna för
överförmyndarnämndens verksamhet styrs till helt avgörande delar av
omvärldsfaktorer såsom riksdagsbeslut och andra myndigheters beslut, den
demografiska utvecklingen samt av hur många ensamkommande barn som anvisas till
kommunerna. Utöver det har de värderingar som gäller i samhället stor betydelse för
allmänhetens förväntningar på verksamheten.
Nämndens främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och
förvaltare. Utöver det ska nämnden bland annat yttra sig till tingsrätten och i vissa fall
genomföra utredningar på anmodan av tingsrätten. Nämnden ska även rekrytera gode
män och förvaltare samt erbjuda dem utbildning. Det är därför viktigt att nämndens
handläggning är rättssäker och effektiv.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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I verksamhetsplanen för 2018 har överförmyndarnämnden formulerat åtaganden som
syftar till att stärka rättssäkerheten och kvaliteten av såväl nämndens tillsynsansvar
som ställföreträdarnas förutsättningar för att följgöra sina förordnanden så att
huvudmännens behov och intressen tillvaratas. Resultatet av den enkätundersökning
som genomfördes under hösten har resulterat i att nya åtaganden införts i
verksamhetsplanen. Den slutliga planen har även tillförts åtaganden som avser
förmynderskap.
Nämnden har en tydlig inriktning att ekonomin ska vara i balans vid utgången av
2018.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign
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ÖFNES/2017:124

§ 166
Överförmyndarnämndens internkontrollplan 2018
Beslut
1. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner
internkontrollplanen för 2018
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra ändamålsenlig
och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter och andra regler
och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten.
Internkontrollplanen innehåller identifierade risker där bedömningen har gjorts att de
behöver hanteras på något sätt. Hanteringen kan vara genom kontrollåtgärder,
åtgärder för att sänka sannolikheten för att risken inträffar, eller kontrollmoment, att
följa upp att befintliga åtgärder för att hantera risken fungerar. Kontrollåtgärder och
kontrollmoment finns dokumenterade i internkontrollplanen. Förslaget till 2018 års
internkontrollplan omfattar sju kontrollmoment och 14 kontrollåtgärder. Av
kontrollmomenten är fyra beslutade av Eskilstuna kommunfullmäktige och
gemensamma för alla nämnder i Eskilstuna kommun. Tre av kontrollmomenten är
specifika för nämndens verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över
processområdena Vård och sociala tjänster, Demokrati och Processkvalitet. 12 av de
16 risker som identifierats med behov av kontrollåtgärder hanteras genom åtaganden
i nämndens verksamhetsplan.
Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för
medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att
internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar
utveckling och en effektiv organisation.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

