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Plats och tid

Klingan, plan 5 Värjan. Alva Myrdals gata 5 Eskilstuna, Klockan 13:30–16:20

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
Ersättare

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

Övriga närvarande

Anders Hagander, chef för överförmyndarkontoret
Mathilda Lennmark, nämndsekreterare
Carl-Fredrik Movitz, kommunikationsstrateg § 1
Elin Lindh, utvecklare § 2

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare
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Mathilda Lennmark

Ordförande
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Bruno Karlsson

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ och
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§1
Protokolljustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
_____
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Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2016-01-25

Sida

3(16)

ÖFNES/2015:15
ÖFNES/2015:109

§2
Slutrapport genomförda kontroller enligt ÖFNES
internkontrollplan 2015 samt internkontrollplan 2016
för överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
Beslut
1. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner förvaltningens
rapport över genomförda kontroller utifrån internkontrollplan 2015.
2. Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkänner förvaltningens
förslag till internkontrollplan 2016

Ärendebeskrivning
Nämnden är ansvarig för att internkontrollen är tillräcklig för att säkra
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som uppfyller lagar, föreskrifter
och andra regler och riktlinjer. Internkontrollen ska också säkra tillförlitlig
finansiell rapportering och information om verksamheten. För att följa upp att
internkontrollen fungerar görs kontroller enligt internkontrollplan.
Nämndens internkontrollplan 2015 har omfattat sju kontrollmoment. Av dem var
fyra gemensamma för hela kommunen och tre var specifika för nämndens
verksamhet. Uppföljning har skett inom områdena ställföreträdares lämplighet,
gode män för ensamkommande barn och hantering av uttag från spärrade konton.
Områdena ekonomistyrning, administration av allmänna handlingar, arbete mot jäv
och korruption och delegation av arbetsmiljöuppgifter har också kontrollerats.
Två kontrollmoment genomfördes utan avvikelse och i fem kontrollmoment
noterades avvikelse. Ansvarig chef för respektive kontroll har tagit del av resultatet
av kontrollen och tagit fram åtgärder vid avvikelse.
Fullständig rapport över genomförda kontroller med resultat och åtgärder har
upprättats 8 januari 2016.
Varje år väljs ett antal kontrollmoment ut för att följa upp att
internkontrollen är tillräcklig och fungerande. Kontrollmomenten
sammanställs i internkontrollplanen. Förslaget till 2016 års
internkontrollplan omfattar fem kontrollmoment. Två av dem är
beslutade av Eskilstuna kommunfullmäktige och gemensamma för alla
nämnder i Eskilstuna kommun. Tre av kontrollmomenten är specifika
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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för nämndens verksamhet. Kontrollmomenten är fördelade över
områdena handläggning, klagomålshantering och medarbetare.

Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation
Internkontrollens syfte är att säkra både att verksamheten är ändamålsenlig för
medborgarnas bästa och att säkra kostnadseffektivitet. Att följa upp att
internkontrollen fungerar genom internkontrollplanen är viktigt för att säkra hållbar
utveckling och en effektiv organisation. Kontrollerna har visat att det finns
avvikelser inom både arbetet för hållbar utveckling och en effektiv organisation.
Åtgärder är framtagna för detta.
Beslutet skickas till:

Pwc
Kommunstyrelsen Eskilstuna kommun
Revisor Lennart Ceder, Strängnäs kommun
______
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ÖFNES/2016:8

§3
Budget 2016
Beslut
Nämnden godkänner förslag till budget för drift av verksamheten 2016.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämndens kostnadsbudget är uppdelad i fem olika delar:
-

Arvoden till förtroendevalda
Drift av överförmyndarkontoret
Arvoden till gode män och förvaltare
Arvoden till gode män för ensamkommande barn som ännu inte fått
uppehållstillstånd
Arvoden till gode män för ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd

Arvoden till förtroendevalda samt gode män och förvaltare finansieras av
respektive kommun var för sig. Kostnader för arvoden till gode män för
ensamkommande barn som ännu inte fått uppehållstillstånd finansieras av
Migrationsverket. Arvoden till gode män för ensamkommande barn som fått
uppehållstillstånd finansieras av socialnämnderna.
Respektive kommun finansierar driften av överförmyndarkontoret i proportion till
antalet invånare i respektive kommun. I det anslaget ingår även att finansiera till
exempel utbildning för nämndens ledamöter och ersättare samt ersättning till god
mansföreningarna enligt överenskommelse.
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Förslag
För drift av överförmyndarkontoret har kommunerna sammanlagt anslagit 7,6
miljoner kronor. Dessa föreslås fördelas enligt följande:
Nämndens utbildning
Bidrag till föreningar, kommunalförbund mfl
Summa
Löner ordinarie
PO-pålägg, anställda
Lokal- och bostadshyror
Böcker, tidningar, elektronisk media
Trycksaker
Telekommunikation, fast
Porto
Resor inom Sverige, ej lokalt
Administrativa tjänster
Övriga främmande tjänster
Konferenspaket
Föreningsavgifter
Avgifter för kurser
Utbildningskonsulter
IT program löpande licenser
Finansiering kommunhälsan
Avskrivningar på maskiner och inventarier
Internräntekostnad på anläggningstillgångar
Summa

50 000
50 000
100 000
4 195 572
1 482 478
528 000
12 600
25 200
40 000
130 000
12 670
487 000
43 000
80 000
3 500
25 000
100 000
267 380
20 000
8 000
1 600
7 488 000

______
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ÖFNES/2016:2

§4
Förslag till beslut - Ledamöternas delaktighet
Beslut
Nämnden godkänner ordförandes förslag om att nämndledamöterna utifrån
önskemål, intresse och erfarenhet bereds tillfälle att fördjupa sig i vissa frågor inom
nämndens område.

Ärendebeskrivning
Ordförande Anita Neuhaus har lagt ett förslag till nämnden att ledamöterna
frivilligt tar sig an ansvaret för en fördjupning av vissa frågor inom nämndens
område. Förslaget ska ses som en fortsättning på nämndens ambition att verka för
ledamöternas möjlighet till delaktighet i utvecklingen av såväl det interna som det
externa nämndarbetet. Fördjupningsarbetet följs av nämnden i sin helhet. I enlighet
med ledamöternas önskemål, intresse och erfarenhet föreslås en uppdelning av
fördjupningsfrågorna enligt följande:
Område Funktionsnedsättning och kontakt med föreningar:
Ulf Norström, Anita Neuhaus
Kontakt med föreningar och nämndnätverket:
Maj-Britt Magnusson, Bengt Karlsson, Leif Andersson
Fördjupningsfrågor gällande Godmanskap för ensamkommande barn:
Bruno Karlsson, David Dishart
Uppföljning av Rollkoll: Barbro Lundkvist, Leif Andersson
Dialog med revisorerna: Presidiet, Bruno Karlsson, Barbro Lundkvist

_____
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ÖFNES/2016:3

§5
Deltagande på dagarna med Föreningen Sveriges
överförmyndare (FSÖ)
Beslut
Nämnden beslutar att fyra ledamöter/ersättare deltar under FSÖ-dagarna i Malmö
31 augusti–2 september 2016

Ärendebeskrivning
Föreningen Sveriges överförmyndare anordnar varje år utbildningsdagar för
överförmyndare, ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnder samt
medarbetare på överförmyndarkontor. Där ges utbildning och information inom
området.
För att nämndens ledamöter och ersättare ska kunna bilda sig en djupare förståelse
över vad överförmyndarverksamheten handlar om rekommenderas det att några
representanter från nämnden deltar under dessa dagar.
_____
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ÖFNES/2016:9

§6
Överförmyndarkontorets öppet- och telefontider
2016
Beslut
Förslag till öppet- och telefontider godkänns med redaktionella ändringar.

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 normalt haft telefontid 10:00-12:00; 13:00-16:00. Fram till och
med mars var den 2015 dock på grund av hög arbetsbelastning begränsad till kl.
10:00-12:00. Det är möjligt att nå en handläggare på telefon måndag-torsdag 10:0012:00.
Kontorets expedition är öppen 08:00-12:00; 13:00-16:00. För att träffa handläggare
bokar besökaren tid. Handläggare har kunnat träffas i både Eskilstuna och
Strängnäs. Kontoret har också en gemensam e-postadress.
Eskilstuna kommun har samordnade öppet- och expeditionstider dag före röd dag
samt under sommaren.

Förslag
Det bör vara möjligt att genom e-post, telefonsamtal eller besök komma i kontakt
med kontorets expedition under en stor del av dagen. För att träffa en handläggare
föreslås tidsbokning gälla även fortsättningsvis. Detta för att handläggaren ska
kunna förbereda besöket. Besöken bör bokas in så snart det är möjligt.
Förslag till öppettider
Expeditionen: Måndag-fredag kl. 08:00-12:00; 13:00-16:00 (dag före röd dag samt
den 4 maj 2015: 08:00-12:00)
Handläggare Eskilstuna: Efter tidsbokning
Handläggare Strängnäs: Varannan torsdag udda vecka efter tidsbokning (uppehåll
vecka 25-33)
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Förslag på telefontider
Expeditionen: Måndag-fredag kl. 10:00-12:00; 13:00-16:00 (1 februari - 31 mars
måndag-fredag kl. 10:00-12:00)
Handläggare: Måndag-torsdag kl.10:00-12:00
_____
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ÖFNES/2016:7

§9
Delegationsrapport till Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs i januari 2016
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad den 12 januari 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 12 januari 2016,
vilken redovisar beslut i enlighet med överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs delegationsordning, till handlingarna:
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.2
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.

Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapport, daterad den 12 januari 2016,
vilken redovisar beslut i enlighet med överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs delegationsordning, till handlingarna:
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.2
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
_____
Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

12(16)

2016-01-25

ÖFNES/2016:5

§ 10
Överenskommelse om stödfunktion
Beslut
Nämnden ger ordföranden i uppdrag att teckna en överenskommelse med
Eskilstuna God man och Förvaltarförening om fortsatt stöd till ställföreträdare i
Eskilstuna kommun. Ersättning får uppgå till högst 30 000 kronor per kalenderår.
Ordförande får även i uppdrag att teckna avtal med Strängnäs förening för frivilliga
samhällsarbetare för en stödfunktion till ställföreträdare i Strängnäs kommun.
Ersättning får uppgå till 20 000 kronor per kalenderår.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna God man och Förvaltarförening bedriver sedan i mars 2011 en
verksamhet för stöd till ställföreträdare som har uppdrag av
överförmyndarnämnden. Till grund för verksamheten finns ett avtal mellan
nämnden och föreningen.
Föreningen har bedrivit verksamheten på torsdagar kl. 16:00 – 18:00, då erfarna
ställföreträdare har funnits till hands för rådgivning. Föreningen har sedan 2012
erhållit 20 000 kronor i ersättning för uppdraget. Föreningen har i diskussioner med
förvaltningen framfört önskemål om förändringar i verksamheten, vilket skulle
resultera i att verksamheten blir bättre anpassad till de behov som finns i dagsläget.
Framför allt handlar det om att utöka tid och bemanning inför inlämning av
årsräkningar. Föreningen vill även utveckla speciella rådgivningstillfällen för gode
män till ensamkommande barn samt utveckla en mentorverksamhet. Med detta i
bakgrunden har föreningen begärt att ersättningen för uppdraget höjs till 30 000
kronor.
Någon stödfunktion av det slag som finns i Eskilstuna har inte funnits Strängnäs.
Nu är emellertid Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare intresserade av
en sådan verksamhet.

Förslag
Det finns en efterfrågan från ställföreträdare att få stöd i sitt uppdrag. Som
tillsynsmyndighet har överförmyndarnämnden svårt att i alla avseenden tillgodose
detta behov. Under de år stödfunktionen funnits har gode män vänt sig dit för hjälp
varje vecka, med undantag under högsommaren. Stödfunktionen fyller därför ett
viktigt behov.
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Nämnden föreslås besluta att ge ordföranden i uppdrag att teckna en
överenskommelse med Eskilstuna God man och Förvaltarförening och med
Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare om stödverksamhet Detta i
enlighet med bifogade förslag till överenskommelser. Föreningarna har i dialog
med förvaltningen godkänt förslagen.
Ersättningen till Eskilstuna god man och förvaltarföreningen föreslås uppgå till
30 000 kronor för ett kalenderår. Ersättningen till Strängnäs förening för frivilliga
samhällsarbetare föreslås uppgå till 20 000 kronor.
_____
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ÖFNES/2016:1

§ 11
Muntliga rapporter till nämnden i januari 2016
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.


Ekonomiskt utfall/ styrkort december
98% av årsräkningarna är granskade. De som inte är granskade har det
begärts kompletteringar av som inte inkommit innan årsskiftet.



Ensamkommande barn
Anders redogör för året som gått och visar en redovisning för antal
ensamkommande barn som kom till Eskilstuna och Strängnäs under
månaderna under 2015. Det ska ta 20 dagar att utse en god man till ett
ensamkommande barn. Den tiden har dock fördröjt under hösten och
vintern. 340 barn i Eskilstuna och Strängnäs saknar god man.



Fördelning av engångsbelopp utifrån regeringens förslag till extra
ändringsbudget
Engångsbeloppet är ett resultat av förhandling mellan regering och
opposition gällande nyanländas etablering.



Rapport från överförmyndarkontorets planeringsdagar 14-15 januari
Anders rapporterar från planeringsdagarna som överförmyndarkontoret
hade 14-15 januari på Södertuna slott. Överförmyndarkontoret utvärderade
2015 och planerade inför 2016. Detta resulterade i en omgjord
ansvarsfördelning.



Möten med Eskilstuna God Man och Förvaltarförening och Strängnäs
förening för frivilliga samhällsarbetare.
Nämnden kommer att träffa föreningarna fyra gånger under år 2016. Två
datum under våren är fastställda, 29 februari och 9 maj.



Utbildning för personal och ställföreträdare
Flera utbildningar kommer att ske under året. Dels är det en konferens i
Malmö med Föreningen Svenska Överförmyndare. Tre medarbetare från
överförmyndarkontoret går en grundutbildning. En ny systemadministratör
ska inskolas och utbildas. En medarbetare har varit på utbildning om
rättshaverister och kommer att rapportera om detta till nämnden i februari.
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Utbildningar för ställföreträdare har anordnats. Det är utbildningar som
gäller årsräkningar samt utbildningar riktade till gode män för
ensamkommande barn.
______
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ÖFNES/2016:1

§ 12
Skriftliga rapporter till nämnden i januari 2016
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i januari 2016 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.









Kommungemensam internkontrollplan 2016 för Eskilstuna kommun
Ny grafisk profil för Eskilstuna kommun
Miljöpolicy
Handlingsplan för krisberedskap för Eskilstuna kommunkoncern 2015-2019
Revidering av riktlinjer för ortsutveckling och varumärket Eskilstuna
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2019 för Eskilstuna kommunkoncern
Komplettering av årsplan 2016 för Eskilstuna kommun
Utredningsuppdrag

_____
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