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Plats och tid

Nämndrummet, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan
13:30–16:30. Sekretessärenden behandlades mellan 13.35–13:49

Beslutande

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

Ersättare

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

Övriga närvarande

Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Elin Lindh, utvecklare § 49, Förändra radikalt
Marie Berg, överförmyndarhandläggare § 47
Nahrin Cimen, överförmyndarhandläggare § 47

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer
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...........................................................................................
Mathilda Lennmark

Ordförande

...........................................................................................
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Bruno Karlsson
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§ 46
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
______
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§ 47
Sekretessärenden till nämnden i maj 2016
S1. Information om överklagan av tingsrättens beslut om god man.
S2. Anmäld information ändrades till information om handläggningsprocessen
gällande fastställande av arvode och beslut som överklagats till tingsrätten.

_____
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§ 48
Ekonomiskt utfall 2016
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med april 2016 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden april redovisar nämnden ett
negativt resultat på totalt 1 275 000 kronor.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 67 000
kronor för april.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott 14 000
kronor och Eskilstuna redovisar ett överskott 97 000 kronor.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn visar ett underskott 1 675 000
kronor, vilket beror på eftersläpning av återsökta kostnaderna till migrationsverket
samt utbetalning till Strängnäs av bidrag för Q4 2015 på 172 000 kronor.
Kostnaden för nämnden visar för perioden ett överskott 18 000 kronor.
Prognos för överförmyndarnämnden 2016 är en budget i balans.
______
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§ 49
Muntliga rapporter till nämnden i maj 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ensamkommande barn
Anders Hagander informerar om det aktuella läget. Antal ansökningar om
god man till ensamkommande barn under en 24 månaders period redovisas.
Eftersom att det är ett högt tryck gällande ansökningar om god man till
ensamkommande barn har det behövt göras prioriteringar. Yngre barn och
barn i familjehem har prioriterats.
Överförmyndarkontoret arbetar med att ensamkommande barn som kom till
Eskilstuna och Strängnäs fram till april ska få god man innan sista maj.
Den 5 maj avslutades en utbildning i Strängnäs för gode män till
ensamkommande barn. cirka 30 personer avslutade utbildningen. 19 maj
och 31 maj börjar nya utbildningar. Förut bestod varje utbildning av fyra
utbildningstillfällen. Det har minskat till tre utbildningstillfällen eftersom
att Migrationsverket inte längre är med under utbildningarna.



Rapport från fördjupningsområde
Ulf Norström rapporterar om 9 maj när representanter från
överförmyndarnämnden träffade representanter från Eskilstuna god manoch förvaltarförening och Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare.
Under mötet deltog två gäster som arbetat med frågor rörande
funktionsnedsättningar. Det diskuterades vad för kunskaper en god man och
förvaltare bör ha inom området samt hur en utbildning i detta skulle kunna
se ut. Frågan ska behandlas under nästkommande ärendeberedning.



Förändra radikalt
Elin Lindh informerar överförmyndarnämnden om processen Förändra
radikalt samt de metoder som använts. Eskilstuna kommun har arbetat med
detta utifrån perspektivet; hur leder vi brukare till egen försörjning?
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 Rapport från mötet med föreningarna 9 maj
Leif Andersson ger en muntlig rapport till överförmyndarnämnden om
mötet mellan representanter från nämnden och representanter från
Eskilstuna god man- och förvaltarförening och Strängnäs förening för
frivilliga samhällsarbetare. Föreningarna uttryckte en önskan om att vara
med på utbildningar för gode män som representanter från föreningarna i
syfte att informera om föreningarna.
 Rapport från årsmötet med Eskilstuna god man- och förvaltarförening
Barbro Lundkvist rapporterar från årsmötet med Eskilstuna god man- och
förvaltarförening 20 april. Från överförmyndarnämnden deltog Barbo
Lundkvist och Anita Neuhaus. Överförmyndarhandläggaren Ann Geiborg
var med under mötet för att informera om godmanskap för
ensamkommande barn. i dagsläget har föreningen 207 medlemmar. Kerstin
Wåhleman Wronkow omvaldes som ordförande.


Budgetberedning 3 maj
Anders Hagander och Anita Neuhaus var med på Eskilstuna kommuns
budgetberedning 3 maj. Varje nämnd redogjorde för behov och
prioriteringar 2017.



Information kommunfullmäktige 28 april
Maj-Britt Magnusson, Karin Wretling, Ulf Norström, Anita Neuhaus och
Anders Hagander informerade Eskilstuna kommunfullmäktige om
överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret.

 Träff med riksdagsledamöterna och representanter för NyköpingOxelösunds ÖFN 15 april
Anita informerar om mötet mellan representanter från
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs, representanter från
Oxelösunds och Nyköpings gemensamma överförmyndarnämnd samt
riksdagsledamöterna Hans Ekström och Sara Karlsson.


Hur utövar vi tillsyn över gode män
Anders Hagander informerar om hur överförmyndarkontoret utövar tillsyn
över gode män och förvaltare.

_____
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§ 50
Skriftliga rapporter till nämnden i maj 2016
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Årsrapport 2015 Strängnäs Kommunfullmäktige

 Riktlinjer för service och tillgänglighet
 Grafisk manual Eskilstuna kommun
 Handlingsplan för olycksförebyggande arbete enligt lag.

_____
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