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Plats och tid

Nämndrummet, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan
13:30–16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 14.15–14:20 se särskilt
B-protokoll.

Beslutande

Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S), vice ordförande
Karin Wretling (V)
Bruno Karlsson (L)
Barbro Lundkvist (M)

Ej tjänstgörande
Ersättare

David Dishart (M)
Elias Catano (V)
Bengt Karlsson (M)
Ulf Norström (V)

Övriga närvarande

Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Överförmyndarkontorets personal närvarade under § 35, punkt 5
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§ 26
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
______
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ÖFNES/2016:17

§ 27
Behov och prioriteringar 2017
Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret redogör för förslag för behov
och prioriteringar 2017.
Nämnden diskuterar gruppvis förslaget och gör tillägg.
Beslut om behov och prioriteringar 2017 tas av överförmyndarnämnden i april.
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ÖFNES/2016:20

§ 28
Avslag av anmälan om behov av god man
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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ÖFNES/2016:10

§ 29
Ekonomiskt utfall februari 2016
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med februari 2016 godkänns och
överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden februari redovisar nämnden ett
negativt resultat på totalt 409 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 79 000
kronor för februari.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott 97 000
kronor och Eskilstuna redovisar ett överskott 31 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett underskott 619 000
kronor, vilket beror på eftersläpning av återsökta kostnaderna till Migrationsverket
samt utbetalning till Strängnäs av bidrag för Q4 2014 på 172 000 kronor.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 49 000 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/2016:3

§ 30
Deltagande ledamöter på dagarna med
Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ)
Beslut
Nämnden beslutar att Maj-Britt Magnusson, Bengt Karlsson och Barbro Lundkvist
deltar under FSÖ-dagarna i Malmö 31 augusti– 2 september.

Ärendebeskrivning
Föreningen Sveriges överförmyndare anordnar varje år utbildningsdagar för
överförmyndare, ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnder samt
medarbetare på överförmyndarkontor. Under utbildningsdagarna utbildas och
informeras det inom området.
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutade under nämndens
sammanträde 25 januari att nämnden ska vara representerad på FSÖ-dagarna i
Malmö 31 augusti – 2 september.
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ÖFNES/2016:34

§ 31
Socialförvaltningens handlingsplan för arbete med
våld i nära relationer 2016-2019
Beslut
Nämnden godkänner socialförvaltningens handlingsplan för arbete med våld i nära
relationer 2016-2019 och lägger den till handlingarna.

Bakgrund
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen hade en handlingsplan för arbetet med
våld i nära relation som gällde till och med 2015. I slutet av 2014 utkom en
kommunövergripande handlingsplan ”Eskilstuna – En FriStad för kvinnor” vilken
formulerade att varje förvaltning och bolag ska ha en handlingsplan för
verksamhetens arbete med att motverka mäns våld mot kvinnor. I slutet av samma
år kom Socialstyrelsen ut med nya föreskrifter och allmänna råd för kommuners
arbete med våld i nära relation som hänsyn måste tas till. Detta, tillsammans med
det utvecklingsarbete genom Förändra radikalt som genomfördes under 2015,
medförde ett behov av att ta fram en handlingsplan för socialförvaltningens arbete
med våld i nära relation.

Ärendet
Handlingsplanen gäller mellan 2016 och 2019 och består av 25 åtgärder. Flera
åtgärder syftar till att sprida kunskap om våld i nära relation och att skapa trygghet
hos personalen i att prata om våld med brukare. Andra åtgärder handlar bland annat
om att införa ett systemiskt arbetssätt kring våld i nära relation och att ta fram
rutiner för arbete med ärenden där våld förekommit. Handlingsplanen tar också upp
HR-perspektivet och kommer att följas upp årligen för rapportering även i
nämndens verksamhetsberättelse.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

8(16)

2016-03-21
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§ 32
Delegationsrapporter till överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs i mars 2016
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad den 25 februari 2016,
vilken redovisar beslut i enlighet med överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs delegationsordning, till handlingarna:
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.3
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad den 29 februari 2016,
vilken redovisar beslut i enlighet med överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs delegationsordning, till handlingarna:
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.3
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
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§ 33
Överförmyndarkontorets öppet- och telefontider
Beslut
Från och med den 1 april har expeditionen telefontid kl. 10:00-12:00.

Ärendebeskrivning
Det ska vara lätt att komma i kontakt med överförmyndarkontoret. I samband med
bildandet av det för Eskilstuna och Strängnäs gemensamma överförmyndarkontoret
öppnades därför ett gemensamt telefonnummer, 016-710 50 80. Där har den som
ringer möjlighet att göra två val, antingen till handläggare eller till expeditionen.
Expeditionen har haft telefontid 10:00-12:00; 13:00-16:00. Fram till och med mars
är den dock på grund av hög arbetsbelastning begränsad till kl. 10:00-12:00. Det är
möjligt att nå en handläggare på telefon måndag-torsdag 10:00-12:00.
Kontorets expedition är öppen 08:00-12:00; 13:00-16:00. För att träffa handläggare
bokar besökaren tid. Handläggare kan träffas i både Eskilstuna och Strängnäs.
Kontoret har också en gemensam e-postadress.
För att underlätta invånarnas kontakt med Eskilstuna kommun öppnas den 20 april
Eskilstuna direkt. Där kommer invånarna att enkelt och snabbt få svar på många av
sina frågor. Bland annat kommer man att få veta hur man söker god man, hur man
blir god man och många andra frågor som idag ställs till kontorets administratör. I
Eskilstuna direkt kommer gode män och förvaltare kunna hämta blanketter och
kopiera handlingar.
Eskilstuna direkt kommer att ha telefontid kl. 07:30-18:00 och vara öppet för besök
kl. 08:00-18:00. Det innebär en betydligt bättre tillgänglighet jämför med
överförmyndarkontorets redan generösa besöks- och telefontider.
Eskilstuna direkts telefon- och besökstider utökar servicen till såväl den som vill ha
god man och den som vill bli god man som till den som redan är god man.
Förvaltningen föreslår därför att telefontiden för expeditionen från och med den 1
april är kl. 10-12 måndag-torsdag. Telefontider till handläggare är oförändrade.
Genom att Eskilstuna direkt kan tillhandahålla den service som expeditionen idag
tillhandhåller vid spontana besök föreslås vidare att kontoret endast tar emot
bokade besök. Besök som inte är bokade tar Eskilstuna direkt hand om.
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Sammantaget kommer detta att innebära minskad arbetsbelastning på den hårt
ansträngda administrativa personalen.

Övrigt
Många av telefonsamtalen till såväl expeditionen som till handläggarna rör
ensamkommande barn. Samma gäller för den e-post som kommer till kontoret.
Därför planeras att för telefonsamtal införa särskilt tryckknappsval för denna
ärendetyp. Likaså planeras för en särskild e-postadress denna ärendetyp.
_____
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ÖFNES/2016:35

§ 34
Resursförstärkning 2016
Beslut
Överförmyndarnämnden framställer till Eskilstuna kommun att nämnden beviljas
530 000 kronor i resursförstärkning för 2016.
Överförmyndarnämnden framställer till Strängnäs kommun att nämnden beviljas
130 000 kronor i resursförstärkning för 2016.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn ska
överförmyndaren förordna en god man för ett barn som vid ankomsten till Sverige
är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan som vuxen person som får
anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Den gode mannen ska i vårdnadshavares och
förmyndares ställa ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess
angelägenheter.
Från september i fjol till och med den 15 mars i år har överförmyndarnämnden för
Eskilstuna och Strängnäs kommuner tagit emot 598 ansökningar om god man för
ensamkommande barn. Under perioden januari – augusti i fjol tog nämnden emot
155 ansökningar, varav 100 ansökningar inkom under juni - augusti.
Den stora ökningen av antalet ansökningar har naturligtvis inneburit en kraftig
ansträngning i nämndens verksamhet och för dess medarbetare. Intresset bland
allmänheten av att bli god man åt barnen har emellertid varit stort, vilket underlättat
rekryteringen av gode män. Genom samarbete med studieförbunden ABF och
Sensus har ett 100-tal eskilstuna- och stärngnäsbor fått utbildning för uppdraget.
För att skapa bättre förutsättningar för att så fort som möjligt förordna en god man
till barnen fick nämnden i slutet av förra året möjlighet att förstärka
överförmyndarkontoret med ytterligare två medarbetare. Tack vare att respektive
kommunfullmäktige i november beslutade att utöka nämndens budgetram kunde
förstärkningen från och med årsskiftet bli permanent. Trots det saknade 170
ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs en god man den 15 mars.
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Nämnden beslutade 2016-02-22 att införa ett schablonarvode och en
schabloniserad omkostnadsersättning för uppdraget som god man för
ensamkommande barn. Syftet är att effektivisera handläggningen av beslut om
arvode.
Nämndens ambition är att en god man senast den 31 maj ska vara förordnad till de
barn som för närvarande saknar en sådan. Det innebär i genomsnitt 20-25
förordnanden per vecka. En förutsättning för att klara det är bland annat att
befintliga gode män åtar sig ytterligare uppdrag och fler gode män utbildas.
Utöver de 170 barn som saknade en god man den 15 mars tillkommer de barn som
fortsättningsvis anvisas av Migrationsverket till Eskilstuna och Strängnäs samt de
barn som andra kommuner placerar i kommunerna.
Under de senast fyra månaderna har ett 100-tal eskilstuna- och strängnäsbor tagit
på sig frivilliguppdraget att vara god man. De allra flesta är gode män åt minst 3-4
barn. Inför sitt uppdrag har de fått en grundutbildning. Med tanke på de utmaningar
och svårigheter som uppdraget innebär i kombination med att de är oerfarna som
god man måste nämnden erbjuda relevant vidareutbildning. Det är en förutsättning
för att de gode männen ska kunna ge barnen det stöd de behöver.
Överförmyndarnämndens grunduppdrag är att utöva tillsyn över bland andra de
gode männen. Det innebär bland annat kontroll av de redogörelser som de gode
männen för ensamkommande barn lämnar in en gång per kvartal. Dessa
redogörelser ligger till grund för beslut om arvode till den gode mannen.

Behov av resursförstärkning
En god man för ensamkommande barn ska enligt lagstiftningen förordnas så snart
det är möjligt. Nämndens åtagande för 2015 var att detta skulle ske inom 7
kalenderdagar. Detta åtagande kunde nämnden endast leva upp till under våren
2015. För 2016 ändrade därför nämnden åtagandet till 20 kalenderdagar, för
närvarande dröjer det dock upp till 3-4 månader innan ett barn får en god man.
För att nämnden ska kunna rekrytera, utbilda, förordna och kontrollera gode män
för ensamkommande barn och leva upp till lagstiftarens krav och förväntningar
behöver ytterligare resurser tillföras nämnden.
Det är svårt att bedöma hur många ensamkommande barn som i år kommer att söka
sig till Sverige. Migrationsverket har beskrivit tre scenarier, vilka innebär att det
kommer 12 000 – 27 000 barn. Om lika stor andel av dem anvisas respektive
placeras i Eskilstuna och Strängnäs som under 2015 innebär det 180 – 405 barn.
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Förvaltningens bedömning är att behovet av resursförstärkning för återstoden av
2016 uppgår till 650 000 kronor. Det täcker löner inklusive po-påslag, lokalhyra
med mera för 2 medarbetare under 8 månader. Eftersom 80 % av ansökningarna
om god man för ensamkommande barn under 2015 gällde barn i Eskilstuna och 20
% gällde barn i Strängnäs föreslås att kostnaden för resursförstärkningen fördelas i
samma proportion mellan kommunerna. Det vill säga 520 000 kronor för
Eskilstuna kommun och 130 000 kronor för Strängnäs kommun.
Nämnden får följa utveckling under året och i den preliminära verksamhetsplan för
2017 samt inför beslut om kompletterande årsplan och budget för 2017 återkomma
med beskrivning av de mer långsiktiga behoven.

_____
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§ 35
Muntliga rapporter till nämnden i mars 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ensamkommande barn
Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret informerar om
utbildning för gode män till ensamkommande barn. Den 7 april hålls en
utbildning i Strängnäs, vilken är öppen även för intresserade från
Eskilstuna.



Temadag på Mälardalens högskola om flyktingmottagandet
Anders Hagander redogör för temadagen om flyktingmottagandet som hölls
på Mälardalens högskola. Under temadagen berättade Anders om
överförmyndarkontoret och dess verksamhet. Ledamöter från nämnden
samt representanter från Eskilstuna God Man och Förvaltarförening och
Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare deltog med
informationsbord.



Rekrytering
Anders Hagander meddelar nämnden om hur det går med rekrytering av
handläggare till överförmyndarkontoret.



Rapport från möte med godmansföreningar och kontakter
Barbro Lundkvist rapporterar från mötet med Eskilstuna God Man och
Förvaltarförening som ägde rum 14 mars 2016. Föreningen bjöd in
överförmyndarnämnden till samtal om sin situation. Maj-Britt Magnusson
informerar om mötet med Eskilstuna God Man och Förvaltarförening och
Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare 17 mars 2016. Under
mötet inledde Anita Neuhaus med en rapport från överförmyndarnämnden
och informerade om enhetliga arvoden. Anders Hagander gav en
lägesrapport från överförmyndarkontoret. Föreningarna meddelade att de
ville delta i utbildningar av gode män.
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Rapport från seminarium om rättshaverister
Marie Berg informerar om ett seminarium om rättshaverister. Med på
seminariet var personer från myndigheter, kyrkor och föreningar. Marie
redogör för innehållet på seminariet.



Rapport från bokslutsberedning
Anita redogör för bokslutsberedningen.



Rapport från fördjupningsområde
Ulf Norström informerar om fördjupningsområdet, personer med
funktionsnedsättning. En idé är att ha detta som en aspekt vid utbildning av
gode män och förvaltare. Det ska i sådant fall ses över vad gode män och
förvaltare behöver för kunskap i ämnet. Ulf ska vara med vid nästa möte
med Eskilstuna God Man och Förvaltarförening och Strängnäs förening för
frivilliga samhällsarbetare 9 maj 2016 för att diskutera frågan.



Budgetupptakt i Eskilstuna
Leif Andersson och Anders Hagander närvarade vid budgetupptakten 16
mars 2016. Anders informerar om dagen.



Information från ägarsamrådet
Den 15 mars 2016 hölls ett extra ägarsamråd som Anita Neuhaus kallat till.
Situationen gällande ensamkommande barn och behovet av gode män
diskuterades.



Enhetliga arvoden till gode män för ensamkommande barn
Anders Hagander informerar överförmyndarnämnden om att
överförmyndarkontoret fått positivt gensvar från gode män gällande de
enhetliga arvodena.

_____
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§ 36
Skriftliga rapporter till nämnden i mars 2016
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.

-

Strategisk kompetensförsörjning
Jämställdhetsberedning

_____
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