Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

1(16)

2016-02-22

Plats och tid

Glunten, Kommunhuset, Nygatan 10, Strängnäs Klockan 13:30–16:30.
Sekretessärenden behandlades mellan 13.34–14:00 se särskilt B-protkoll.

Beslutande

Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande
Karin Wretling (V) ej närvarande § 16 på grund av jäv
Elias Catano (V) ersätter Karin Wretling (V) § 16
Bruno Karlsson (L)
Barbro Lundkvist (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

David Dishart (M)
Elias Catano (V) §§ 13-15, 17-25
Bengt Karlsson (M)
Leif Andersson (S)
Ulf Norström (V)

Övriga närvarande

Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
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Bruno Karlsson
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§ 13
Protokolljustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
_____
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ÖFNES/2016:20

§ 14
Avslag av anmälan om behov av god man
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
____

§ 15
Avskrivning av anmälan om behov av förvaltare
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
____

§ 16
Vitesföreläggande att komma in med sluträkning
avliden huvudman
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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ÖFNES/2016:10

§ 17
Månadsrapport januari 2016
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med januari 2016 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden januari redovisar nämnden ett
negativt resultat på totalt 67 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret följer budget i januari.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott 41 000
kronor och Eskilstuna redovisar ett överskott 43 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett underskott 255 000
kronor, vilket beror på eftersläppning av återsökta kostnaderna till
Migrationsverket.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 30 000 kronor.
Prognos för helåret:
-

Arvoden och övriga kostnader för nämnden
Drift av kontoret
Arvoden till gode män och förvaltare
Eskilstuna:
Strängnäs

_____
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ÖFNES/2016:11

§ 18
Verksamhetsberättelse 2015
Beslut
Verksamhetsberättelsen för 2015 godkänns och överlämnas till kommunstyrelserna
i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska redovisa vilken verksamhet som har bedrivits under 2015 samt vilka
resultat som uppnåtts till kommunfullmäktige i Eskilstuna respektive Strängnäs.
Verksamhetsberättelsen är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret i Eskilstuna kommun.
Överförmyndarnämnden är en ny gemensam nämnd för Eskilstuna och Strängnäs
kommuner. Nämnden har arbetat aktivt för att skapa de förutsättningar som krävs
och förväntas av en nämnd med ansvar i två kommuner. I samband med det sista
nämndsammanträdet 2015 uttryckte nämndens ledamöter att de var nöjda med den
information och utbildning de fått tagit del av under året. De var även nöjda med
förutsättningarna för att driva ett aktivt nämndarbete.
Nämndens verksamhet har under året varit mycket hårt pressad. Det beror i
huvudsak dels på relativt stor personalomsättning samt på att ett stort antal
ensamkommande barn på kort till kommit till de båda kommunerna.
Överförmyndarnämnden hade 26 åtaganden för 2015. Av dessa har 8 åtaganden
uppnått åtagandenivån eller är klara (grönt). 2 åtaganden har förbättrats eller pågår
fortfarande (gult). Förseningar noteras i 7 åtaganden (rött) och 9 har inte påbörjats.
För drift av det gemensamma kontoret redovisar nämnden ett överskott på 239 000
kronor. Arvodeskostnader för gode män och förvaltare i Eskilstuna överstiger
budget med 734 000 kronor.
Nämnden föreslås godkänna verksamhetsberättelsen för 2015 och överlämna den
till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.
______
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ÖFNES/2016:4

§ 19
Enhetliga arvoden till gode män för
ensamkommande barn
Beslut
1. Ett fast arvode samt fast ersättning för resor och andra utlägg införs för god
man för ensamkommande barn.
2. Arvodet uppgår till 3 000 kronor per barn och månad i det fall förordnandet har
pågått 16 dagar eller fler i en månad. Om förordnandet pågått kortare tid än 16
dagar i en månad uppgår arvodet till 1 500 kronor per barn och månad.
3. Den fasta ersättningen för resor och andra utlägg uppgår till 500 kronor per barn
och månad i de fall förordnandet har pågått 16 dagar eller fler i en månad. Om
förordnandet pågått kortare tid än16 dagar i en månad är den fasta ersättningen
för resor och andra utlägg 250 kronor per barn och månad.
4. I de fall den gode mannen kvarstår i sitt uppdrag efter det att Migrationsverket
beslutat om uppehållstillstånd utgår ett arvode på 2 880 kronor per barn i det
fall förordnandet har pågått 16 dagar eller fler i en månad. I det fall uppdraget
pågått kortare tid än 16 dagar i en månad är arvodet 1 440 kronor per barn.
Någon ersättning för resor eller andra utlägg utgår inte.
5. Om barnet avviker och inte går att få kontakt med ska arvodet uppgå till 720
kronor från och med månaden efter det barnet avvikit. Någon övrig ersättning
utgår inte.
6. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2016.

Ärendet
Överförmyndarnämnden beslutade 2015-10-13 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda förutsättningarna för att införa enhetliga arvoden för uppdraget som god man
för ensamkommande. Utredningen har genomförts av arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningens enhet för kvalitet och utveckling.

Utredningen
Det är överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i respektive kommun som
beslutar om arvode till god man för ensamkommande barn. Det kan därför skilja sig
åt mellan kommunerna, såväl vad gäller arvodets storlek som om arvodet ersätter
redovisad tid eller är fast. Utredningen har hämtat in uppgifter från Stockholms stad
samt kommunerna Södertälje, Västerås, Uppsala och Örebro. Utredningen har
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också inhämtat rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL). Utöver detta redovisar utredning hur särskild förordnads vårdnadshavare
ersätts i Eskilstuna och Strängnäs.
Jämförelsekommunerna har fast arvode, som uppgår till 2000-2500 kronor per barn
och månad. I de fall särskild kostnadsersättning utgår ligger det mellan 75-150
kronor/månad. SKL:s jurist bedömer att ett skäligt arvode bör ligga på ca 2500
kronor i månaden och kostnadsersättning vara 500 kronor. Effektiviseringsvinsten
i handläggningen av redogörelse ligger bland annat i att det inte ska behöva
redovisas restid inom Eskilstuna kommun, enligt handläggare.
Arvodet för gode män till ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs var i
kvartal tre 2015 i genomsnitt 1 900 kronor. Det ligger således inte långt ifrån de
schablonarvoden som återfinns hos jämförelsekommunerna. I de fall det kan vara
skäligt med högre arvode finns till exempel i Örebro möjlighet till detta efter
särskild ansökan, med villkor att kontakt ska ha skett med överförmyndaren innan
några extra insatser inleds. SKL pekar även på att vid tillämpning av
schablonarvoden så måste det även fortsättningsvis göras en unik bedömning för
varje ärende. Det kan ibland vara motiverat med en högre ersättning utifrån nedlagd
tid på grund av särskilda behov, eller ett mindre arvode om uppdraget varat mindre
än en månad.
Särskilt tillförordnade vårdnadshavares arvode ligger idag i Eskilstuna och
Strängnäs på 2880 kronor, vilket är något över de schablonarvoden för gode män
för ensamkommande barn i de undersökta kommunerna.
Utifrån barnets bästa kan det finnas en farhåga att schablonarvode skulle kunna
leda till en minskad motivation till att utföra aktiviteter som innebär kostnader för
god man. Det kan till exempel röra sig om resor inom kommunen. Å andra sidan
görs ingen kontroll idag att de aktiviteter som god man redogör för faktiskt utförs.
Den effektivare handläggningen som uppnås genom schablonarvode kan frigöra tid
till stickprovskontroller av att gode män utför sitt uppdrag enligt redovisning.
För att arvode ska betalas ut måste den gode mannen lämna en redogörelse för vad
hen har gjort i sitt uppdrag. Det kan behöva fastställas särskilt schablonarvode för
den tid som god man kvarstår efter att barnet/ungdomen erhållit uppehållstillstånd
men inte ännu erhållit särskilt tillförordnad vårdnadshavare. I Örebro är det även
fastställt utifrån om barnet avvikit.

Ärendebeskrivning
Kontroll av tidrapporter och beslut om arvode till gode män för ensamkommande
barn är idag ett tidskrävande uppdrag. För att effektivisera handläggningen föreslås
att ett fast arvode och en fast ersättning införs. Arvodet föreslås uppgå till 3 000
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kronor per barn och månad, under försättning att förordnandet pågått 16 dagar eller
fler i en månad. Är förordnandet under en månad kortare än 16 dagar föreslås
arvodet uppgå till 1 500 kronor per barn. Den föreslagna nivån är betydligt högre än
utredningens jämförelsekommuner och även högre än vad SKL rekommenderar.
Istället utgår förslaget från nivån på arvodet till särskilda förordnade
vårdnadshavare i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Detta anses allmänt vara ett
mindre omfattande uppdrag än uppdraget som god man för ensamkommande barn.
Den fasta ersättningen för resekostnader och andra utlägg föreslås vara 500 kronor
per månad och barn, under försättning att förordnandet pågått minst 16 dagar i en
månad. Är förordnandet kortare än 16 dagar förslås ersättningen vara 250 kronor
per barn. Det är en betydlig högre ersättning än i jämförelsekommunerna, men
dessa kommuner betalar istället olika typer av extra ersättningar. För särskilt
förordnade vårdnadshavare i Eskilstuna och Strängnäs utgår ingen ersättning för
utlägg.
Efter det att Migrationsverket beslutat om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte
ska uppdrag som god man för barnet upphöra. I det fall barnet får uppehållstillstånd
ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas hos rätten väcka talan om eller
anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken, om
inte särskilda skäl talar emot det. Fram till dess att en vårdnadshavare utsetts av
rätten kvarstår den gode mannen. Eftersom uppdraget då motsvarar särskild
förordnad vårdnadshavare bör också ersättningen vara densamma som för dessa,
det vill säga 2 880 kronor per månad och barn. Resekostnader och andra utlägg
ersätts inte.
Om barnet avviker och inte går att få kontakt med ska uppdraget som god man
enligt praxis upphöra efter tre månader. I dessa fall föreslås att arvodet uppgår till
720 kronor från och med månaden efter det barnet avvikit. Någon övrig ersättning
utgår inte.
I det fall nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag minskar administrationen
kring godmanskap för ensamkommande barn. På sikt skapas möjligheter till bättre
kontroller av att de gode männen fullgör sitt uppdrag för barnets bästa.
De föreslagna arvodesreglerna föreslås gälla retroaktivt från och med den 1 januari
2016.
Yrkanden
Anita Neuhaus (S), Maj-Britt Magnusson (S), Barbro Lundkvist (M) och Karin
Wretling (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
______
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ÖFNES/2016:13

§ 20
Utfall enkätundersökning
Beslut
-

Mot bakgrund av redovisade åtgärder läggs enkätundersökningen till
handlingarna.

-

En ny enkätundersökning bland gode män och förvaltare ska genomföras 2017.

Ärendebeskrivning
I november genomfördes en enkätundersökning bland gode män och förvaltare.
Motsvarande undersökning genomfördes 2014 och 20131.
Enkäten skickades ut till 658 ställföreträdare. Svarsfrekvensen var 49 %, vilket kan
jämföras med en svarsfrekvens på 57 % 2013 och 59 % 2014.

Resultat
Undersökningen visade att Nöjd Kundindex (NKI) minskat från 83 2014 till 70 2015. Det
framgår också att ställföreträdare i Strängnäs i mindre utsträckning är nöjda jämfört med
ställföreträdare i Eskilstuna. Av de ställföreträdare som svarat på enkäten och som varit i
kontakt med överförmyndarkontoret instämmer 77 % att det helt eller till stor del varit lätt
att få kontakt med personalen. Likaså anser 77 % att de inom rimlig tid har fått möjlighet
att träffa en handläggare. Vidare instämmer 84 % av de svarande att informationen från
kontoret varit helt eller till stor del tydlig, vilket är något lägre jämfört med 2014 (88 %).
Av svaren framgår också att 92 % anser sig blivit korrekt bemötta vid sina kontakter med
medarbetarna på kontoret. Samtliga resultat är dock lägre jämfört med 2014.
Av fritexten framgår att missnöjet var stort gällande granskning av årsräkningar och att
beslut om arvode tog för lång tid.
Trots ett sämre resultat än motsvarande undersökning 2014 bedöms NKI enligt SCB:s
kriterier vara bra. Framför allt är det tillgängligheten som upplevs sämre 2015 jämfört med
2014. Detta trots att inga förändringar av öppet- och telefontider har genomförts.

1

2013 endast för ställföreträdare med uppdrag i Eskilstuna kommun
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Slutsatser
Trots ett sämre resultat jämfört med föregående års enkätundersökning och trots
relativt låg svarsfrekvens konstaterar förvaltningen att en kvalificerad majoritet av de
svarande anser att tillgängligheten till och informationen från överförmyndarkontoret
är god. Fler än 9 av 10 anser att de blir korrekt bemötta av kontorets medarbetare.
Det missnöje som finns beror med stor sannolikhet på att granskning av årsräkningar
och beslut om arvode tagit för lång tid. Ett skäl till att ställföreträdare i Strängnäs är
mindre nöjda än ställföreträdare i Eskilstuna är troligtvis att upparbetade kontakter
måste ersättas av helt nya.

Åtgärder
I mitten av april öppnar Eskilstuna direkt. Det kommer att vara huvudingången när någon
söker kontakt med kommunen och dess myndigheter. Verksamheten kommer att vara
öppen vardag 07:30-18:00. Genom samarbete med Eskilstuna direkt kommer framför allt
tillgängligheten till kontoret öka vad det gäller telefontider.
Genom budgetförstärkning kan nämndens grundbemanning utökas med två medarbetare.
Dessutom finns utrymme för visstidsanställningar för att klara toppar i verksamheten.
Under förutsättning att antalet ansökningar om god man för ensamkommande barn
minskar betydligt bör handläggnings- och granskningstiden förkortas.
För att utveckla och förbättra kommunikationen med bland andra gode män och förvaltare
arbetar förvaltningen på uppdrag av nämnden med en kommunikationsplan. Beslut om
planen är planerad till nämndens sammanträde i mars.
I och med dessa åtgärder bör upplevelsen av god tillgänglighet till kontoret och dess
medarbetare öka.

______
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ÖFNES/2016:6

§ 21
Tillsynsrapport efter genomförd tillsyn gällande
Överförmyndarnämndens hantering av allmänna
handlingar utifrån arkivlagens krav
Beslut
1. Tillsynsrapporten läggs med beaktande av förvaltningens kommentarer till
handlingarna.
2. Rapporten och nämndens beslut delges arkivmyndigheten i Strängnäs kommun.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsnämnd har som kommunens arkivmyndighet
i uppgift att utöva tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter
beträffande arkivbildning och arkivvård. Stadsarkivarien har på delegation den 2
december 2015 genomfört tillsyn av hur överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs hanterar allmänna handlingar.
Stadsarkivariens generella intryck är att nämndens arkiv är väl ordnat. Handlingar
förvaras och hanteras enligt de kriterier som anges i dokumenthanteringsplanen.
Organisationen ser ut att fungera väl. Några rekommendationer lämnas emellertid
till nämnden.
Rekommendation
Den som arbetar med arkivet bör ingå i
kommunens nätverk för
offentlighetsansvariga,
nämndsekreterare och registratorer.

Kommentar
Administratör Lena Hendel är anmäld
till nätverket.

Administratör Lena Hendel bör beredas
sammanhängande tid till arkivarbete
samt ges möjlighet att genomgå en
grundutbildning inom arkivvård.

Genom att överföra ett antal
arbetsuppgifter från administratören till
Eskilstuna direkt kommer det att bli
möjlighet att ägna mer tid åt
arkivarbete. Anmälan till utbildning är
inskickad.
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Nämndens dokumenthanteringsplan bör
uppdateras med jämna mellanrum.

Förvaltningen avser att gå igenom
befintlig plan för att utreda eventuellt
behov av uppdatering.

På grund av att nämnden delar arkiv
med familjerätten inom socialnämnden
bör en skriftlig överenskommelse
upprättas där de inblandade med en
personlig underskrift förbinder sig att
följa uppställda regler för
sekretessbelagd information.

Utformning av överenskommelse pågår.

Nämnden bör fortlöpande bevaka
frågan om e-arkiv.

Genom att administratör Lena Hendel
deltar i nätverket för
offentlighetsansvariga,
nämndsekreterare och registratorer får
nämnden kontinuerligt information om
hur införandet av e-arkiv fortskrider.
Förvaltningen har löpande dialog med
leverantören av verksamhetssystemet.

______
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ÖFNES/2016:28

§ 22
Avslag yttrande - Remiss av förslag till riktlinjer för
stadsodling i Eskilstuna kommun
Beslut
Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner avstår från att
yttra sig i ärendet, Remiss av förslag till riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna
kommun.

Sammanfattning
Den 26 januari 2016 antog Kommunfullmäktige i Eskilstuna Remiss av förslag till
riktlinjer för stadsodling i Eskilstuna kommun. Kommunledningskontoret har tagit
fram ett förslag till riktlinjer för stadsnära odling på kommunal mark. Riktlinjerna
beskriver odlarnas ansvar och kommunens ansvar som förvaltare. Kommunens roll
är främst att ge tillgång till mark genom att upprätta skötselavtal och följa upp
dessa. Därmed berörs främst stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads
förvaltning, som kan skriva skötselavtal med odlare. Riktlinjerna föreslås gälla åren
2016-2019 och ska sedan revideras.
Överförmyndarnämndens verksamheter berörs inte av förslaget.
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Sida

14(16)

ÖFNES/2016:14

§ 23
Missiv remiss av förslag till bredbandstrategi för
Eskilstuna kommun (KSFK/2015:283)
Beslut
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs avstår från att yttra sig över
förslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat remittera förslaget till bredbandsstrategi för
Eskilstuna kommun till nämnder och styrelser samt externa intressenter.
Förslaget beskriver förutsättningar för bredbandsinfrastruktur och kommunens
möjligheter och hinder att agera på området. Utifrån detta ser kommunen som sin
viktigaste roll att vara möjliggörare för utbyggnad av fast och mobil
bredbandsinfrastruktur. Kommunen ska enligt förslaget underlätta för marknadens
aktörer att bygga ut infrastrukturen för de boendes, företagens och samhällets nytta.
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs har tagit del av förslaget och
bedömer att det i relativt liten utsträckning direkt berör nämndens ansvarsområde
och föreslår därför nämnden att avstå från att yttra sig om förslaget.
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§ 24
Muntliga rapporter till nämnden i februari 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i februari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ensamkommande barn
Anders Hagander redogör för migrationsverkets prognos för 2016 gällande
antal ensamkommande barn till Sverige och hur det i sin tur kommer att
påverka Eskilstuna och Strängnäs kommuner. I år har det hittills kommit
121 barn till de två kommunerna. Antalet gode män ökar men 267 barn
saknar god man. Nämndsammanträdet 21 mars 2016 kommer att ha
ensamkommande barn som tema.



Utbildningar
Anders Hagander informerar om utbildningar. Utbildning för gode män till
ensamkommande barn kommer att ske i Eskilstuna i mars och i Strängnäs i
april. Länsstyrelsen bjuder in till utbildning i Gnesta. Bruno Karlsson ska
dit och rapporterar till nämnden efteråt.



Nämnden möter medborgare i Strängnäs
Representanter från nämnden kommer att finnas tillgängliga i entrén i
Strängnäs kommunhus under en timme innan sammanträdena i Strängnäs.
Syftet är att finnas tillgängliga för allmänheten. Innan dagens sammanträde,
22 februari 2016, var fyra ledamöter på plats.



Info fullmäktige Eskilstuna 28 april
Den 28 april 2016 kommer nämnden att vara med på kommunfullmäktige i
Eskilstuna för att informera om nämndens verksamhet. Representanter som
informerar om nämnden är Anita Neuhaus, Maj-Britt Magnusson, Bruno
Karlsson och Karin Wretling.



Eskilstuna Direkt
Eskilstuna Direkt startar i mitten av april. Nämnden ska få mer information
om vilka uppdrag från överförmyndarkontoret som förflyttas till Eskilstuna
Direkt.
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§ 25
Skriftliga rapporter till nämnden i februari 2016
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i februari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Budget 2016 för kommunfullmäktige (Strängnäs) och digital strategi för
Strängnäs kommun
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