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Plats och tid

Nämndrummet, våning 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, klockan 13:30–16:30.
Ajournering för paus mellan klockan 14:50–15:00.
Sekretessärenden behandlades mellan 14:20–15:50, se särskilt B-protokoll.

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga närvarande

Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Madeleine Sackemark, utvecklare § § 72, 84
Marie Berg, handläggare § § 84, 79, 80
Elise Pham Westblom, handläggare § § 73, 74
Lorenzo Diaz Zamora, handläggare § § 73–75
Lena Hendel, registrator § 74
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Ärendeordning
Ärendena behandlades i följande ordning: 72, 84, 79, 80, 73–78, 81–83, 85–87.
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§ 72
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
______
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ÖFNES/2016:20

§ 73
Begäran om extra arvode
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
_____

§ 74
Reducering av arvode
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
_____

§ 75
Avslag – ansökan om uttag från spärrad
bankräkning
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
_____

§ 76
Muntlig information gällande ordförandebeslut och
entledigande av god man
Muntlig information läggs till handlingarna efter överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs godkännande.
_____
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§ 77
Muntlig information om en god mans synpunkter på
sent utbetalat arvode
Muntlig information läggs till handlingarna efter överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs godkännande.
_____

§ 78
Muntlig information om ett ensamkommande barn
Muntlig information läggs till handlingarna efter överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs godkännande.
_____

§ 79
Muntlig information om resultat av ett överklagande
Muntlig information läggs till handlingarna efter överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs godkännande.
______

§ 80
Muntlig information om gynnande beslut
Muntlig information ges till nämnden för eget lärande.
_____
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ÖFNES/2016:10

§ 81
Månadsrapportering juli 2016
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med juli 2016 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden juli redovisar nämnden ett
positivt resultat på totalt 659 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 164 000
kronor för juli.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott 62 000
kronor och Eskilstuna redovisar ett överskott 286 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett överskott 120 000
kronor.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 64 000 kronor.
Prognos för överförmyndarnämnden 2016 är en budget i balans.
_____
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ÖFNES/2016:41

§ 82
Handlingsplan för tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Eskilstuna
kommuns handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
2017-2021. Planen innehåller förslag på målområden samt att det ska utses
tillgänglighetsansvariga i förvaltningarna som ska driva på och samordna arbetet.
Nämnderna föreslås bryta ner handlingsplanens övergripande mål i årliga
åtaganden som ska redovisas i delårs- och årsredovisning. Åtagandena ska både
avse verksamhets- som arbetsgivarperspektiv.
Yttrande
Överförmyndarnämnden tycker att det är positivt att tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning lyfts upp. Nämnden vill understryka att grunden för en
handlingsplan för tillgänglighet handlar om tillgänglighet för alla. Det bör
konsekvent genomsyra hela dokumentet. Ett inkluderande samhälle bygger på att vi
redan från början tänker utifrån den universella utformning som präglar FN:s
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta gäller t.ex.
för nybyggnationer, organisationsförändringar m.m. Vi ska alltså, så långt det är
möjligt, undvika diskriminerande särlösningar och i stället söka breda lösningar
med tanke på funktionsvariationer.
I förslaget bör texten om Målsättning med tillgänglighetarbete på sid 4
Övergripande mål inledas med styckets sista mening ”I Eskilstuna kommun ska
alla människor ges förutsättningar för att leva självständigt och göra egna val.”
Överförmyndarnämnden anser att första stycket sid 3, Ansvar och organisation för
tillgänglighetsarbetet ska utökas med att kommunen har en viktig samverkanspart i
högskolan som kan bidra med utbildning och forskning.
Människors delaktighet i samhället och möjlighet att leva som andra är en viktig
tillgänglighetsfråga.
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Nämnden ställer sig bakom nulägesbeskrivningen och att det behövs ett mer
systematiskt arbete. Det är därför bra att förvaltningarna utser medarbetare som har
särskilt ansvar för detta.
Förslaget till övergripande mål stödjer det som är utgångspunkten för nämndens
arbete, nämligen allas rätt till social trygghet. De underliggande målen ger en
inriktning av hur kommunens arbete ska utvecklas de närmaste fyra åren. Nämnden
stödjer därför förslaget att handlingsplanens övergripande mål bryts ner i årliga
åtaganden ur såväl ett verksamhets- som arbetsgivarperspektiv
För att öka kompetensen hos gode män och förvaltare har nämnden genomfört
utbildningar om psykiska funktionsnedsättningar. Nämnden planerar att i
samarbete med handikapporganisationerna genomföra ytterligare komptenshöjande
insatser.
Målen bör emellertid finnas tidigt i ett måldokument. Avsnitten ”Lagar som styr”
och ”Definition av begrepp” kan därför med fördel flyttas till slutet av dokumentet
eller finnas i bilaga.
_____
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ÖFNES/2016:42

§ 83
Eskilstuna kommuns plan för jämlik folkhälsa och
social uthållighet
Beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har getts möjlighet att yttra sig över förslag till Eskilstuna
kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet 2017-2021. Förslaget ska
vara ett styrdokument för hela kommunkoncernen och ska ange inriktning för det
kommunövergripande folkhälsoarbetet. Planen ska ersätta Eskilstuna kommuns
handlingsplan för folkhälsa 2012-2015.

Yttrande
Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till den utveckling som sker i
folkhälsoarbetet i Eskilstuna kommun; dels att den nya planen riktar in sig på
ojämlikhet i hälsa och social uthållighet, samt att det kopplas till redan pågående
utvecklingsarbeten som pågår. Särskilt uppskattar nämnden barnrättsperspektivet i
förslaget.
Överförmyndarnämnden ställer sig bakom det övergripande målet för kommunens
arbete. Likaså ställer sig nämnden bakom de fokusområden samt huvudstrategin
som förslås gälla för 2017-2021.
Det är en bra ambition att det finns stödjande dokument. Dock anser nämnden att
ett sådant dokument inte bör beslutas av kommunfullmäktige, utan att ansvaret för
det bör ligga på tjänstemannanivå.

______
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ÖFNES/2016:78

§ 84
Uppföljning av servicedeklaration för
Överförmyndarverksamheten år 2016
Beslut
1. Nämnden godkänner förvaltningens uppföljningsrapport, med redaktionell
ändring, av servicedeklarationen för Överförmyndarverksamheten.
2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera nuvarande
servicedeklaration.

Bakgrund
Kommunfullmäktige angav i årsplan för 2008 att samtliga nämnder skulle
formulera ett antal servicedeklarationer för ett urval av sina tjänster.
Överförmyndarnämnden i Eskilstuna tog, i enlighet med uppdraget, fram en
servicedeklaration för sin verksamhet under år 2009 som sedan reviderades 2011
och 2013. Tre år efter denna revidering har servicedeklarationen följts upp med
syftet att se om verksamheten håller vad den lovar.

Ärendebeskrivning
Uppföljningen av servicedeklarationen har genomförts med hjälp av att ta fram
statistik, intervjua enhetschefen och gå igenom utvärderingar för utbildning i
godmanskap. Uppföljningen visar att två av de sex påståendena gällande vad
verksamheten lovar huvudmän och ställföreträdare är uppfyllda medan två är delvis
uppfyllda och två inte kan följas upp. Handläggarna granskar förmyndarna och de
gode männen och erbjuder information och utbildning för nya ställföreträdare.
Under perioden har dock ett antal förändringar inom verksamheten, speciellt
gällande information och utbildning samt tid för att lämna förslag på god man eller
förvaltare, skett vilket medfört ett behov av att revidera servicedeklarationen. I
samband med revideringen bör även en kort uppföljningsplan tas fram för att
säkerställa möjligheten till fullgoda framtida uppföljningar.
_____
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ÖFNES/2016:82

§ 85
Deltagande till nätverksträff i Örebro 2016-10-11
Beslut
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar att fyra nämndledamöter
åker till nätverksträff för överförmyndarnämnder i Mälardalen i Örebro
2016-10-11. Deltagarna är Anita Neuhaus, Leif Andersson, Maj-Britt Magnusson
och Ulf Norström.
_____
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ÖFNES/2016:1

§ 86
Muntliga rapporter till nämnden i augusti 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i augusti 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ensamkommande barn
De ensamkommande barn som kommer till Eskilstuna kommun är i
huvudsak överflyttade från andra kommuner. I dessa fall har god man
kunnat förordnas direkt.



Rapport från fördjupningsområde
Ledamöterna i överförmyndarnämnden har valt olika områden att fördjupa
sig i inom nämndens verksamhet. Ulf Norström har fördjupningsområdet
funktionsnedsättningar. Överförmyndarnämnden har getts möjlighet att
yttra sig över förslag till Eskilstuna kommuns handlingsplan för
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021. Ulf
Norström och Anita Neuhaus har arbetat med yttrandet utifrån
fördjupningsområdets perspektiv.



Nätverksträff i Enköping 25 maj
Leif informerar om en nätverksträff i Enköping 25 maj. Träffen innehöll
mycket information om den gode mannens uppdrag och det
rekommenderades att gå in på migrationsverkets hemsida. Nästa
nätverksträff är i Örebro 11 oktober 2016.



Granskning av årsräkningar 2015
60% av inlämnade årsräkningar för 2015 är granskade. Det innebär att
överförmyndarkontoret inte klarar av uppdraget att granska samtliga
inlämnade årsräkningar innan den 31 augusti 2016.



Personalförändringar
Överförmyndarkontoret har förstärkts med en medarbetare. Anders
Hagander informerar om ytterligare förändringar på
överförmyndarkontoret, såsom föräldraledighet och tjänstledighet.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Promemoria från Regeringskansliet 2016-06-21
Anders Hagander informerar om nya föreslagna regler angående
schablonersättningar. Det finns ett förslag om nya regler rörande detta.
Förslaget innebär en förändring rörande de arvoden som kommunen idag
återsöker. Om förslaget går igenom innebär det stora ekonomiska
konsekvenser för kommuner och nämnder.



Möjlighet till kontakt med överförmyndarkontoret
Anders Hagander redogör för telefontider på överförmyndarkontoret.
Mellan klockan 10:00–12:00 har handläggarna telefontid och samtalet
kopplas direkt till överförmyndarkontoret. Utöver dessa tider går
direktnumret till kontoret till Eskilstuna Direkt.

_____
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ÖFNES/2016:1

§ 87
Skriftliga rapporter till nämnden i augusti 2016
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i augusti 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.











Strategi för en sammanhållen och attraktiv skyltning
Strategisk plan för bredband
Internkontrollarbetet
Delårsrapport 1
Årsplan 2017
Disponering av budgetreserv
Riktlinjer för insyn och uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare mandatperioden 2015–2018
Tilläggsanslag, beslut från KF Eskilstuna
Resursförstärkning, beslut från KF Strängnäs
SKL – Nyheter för överförmyndare juni 2016
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