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Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
delårsrapport 1 januari – mars 2016
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs godkänner delårsrapport 1
januari-mars 2016 och översänder den till kommunstyrelserna i respektive
kommun.

Ärendebeskrivning
Verksamheten första kvartalet 2016 har i stor utsträckning dominerats av
handläggning gällande god man för ensamkommande barn. Ytterligare resurser har
tillförts den del av verksamheten. Det har varit möjligt genom den utökade
budgetram som tilldelats nämnden. Trots det har det inte gått att undvika att övrig
verksamhet har påverkats. Vid månadsskiftet mars/april saknade 150
ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs en god man. Bland dem fanns
barn om som vistats i kommunen sedan november 2015.
Under perioden har nämnden haft ett flertal kontakter och möten med
ställföreträdarnas intresseorganisationer.
I mars genomfördes en utbildning om godmanskap för ensamkommande barn för
nämndens ledamöter och ersättare.
Nämnden medverkade vid den temadag som Mälardalens högskola anordnade den
29 februari.
Eskilstuna direkt kommer vara ingång för den som söker god man eller vill bli god
man och kommer att kunna svara på många av de allmänna frågor som idag ställs
till verksamhetens expedition.
Ställföreträdarnas årsräkningar och redogörelser för 2015 ska vara inlämnade före
den 1 mars (gäller inte gode män för ensamkommande barn, som lämnar
redogörelser kvartalsvis). Det är därför ännu för tidigt att göra en prognos för när
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granskningen kommer att vara klar. Vid kvartalsskiftet var emellertid fler
årsräkningar och redogörelser granskade i å r jämfört med samma tidpunkt i fjol.
Trots en hög arbetsbelastning är sjukfrånvaron låg. Flera medarbetare uppvisar
dock stressrelaterade symptom. För att kortsiktigt lösa det mest akuta kommer
arbetsfördelningen att göras om. För att på sikt skapa bra arbetsförutsättningar
behöver ytterligare resurser tillföras i enlighet med nämndens begäran den 21 mars
om resursförstärkning.
Nämndens budget är i balans. I och med att Eskilstuna kommun förstärkt budgeten
för arvoden till gode män och förvaltare är prognosen att budgeten kommer att vara
i balans även vid årsskiftet.
Beslutet skickas till: Kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs
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