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2017-06-19

Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 – 16:30.
Sekretessärenden behandlades mellan 15:05–15:25. Av sekretesskäl protokollförs dessa
ärenden i separat B-protokoll.

Beslutande

Anita Neuhaus (S), ordförande
Maj-Britt Magnusson (S) § 93, § 99
Barbro Lundkvist (M)
Elias Catano (V)
Bruno Karlsson (L)
Ulf Norström (V), tjänstgörande ersättare §§ 94-98, §§ 100-101

Ej tjänstgörande
ersättare

Leif Andersson (S)
David Dishart (M)
Bengt Karlsson (M) § 93, § 99
Ida Myrbäck (V)
Ulf Norström (V) § 93, § 99

Övriga närvarande

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Frida Öhman, överförmyndarhandläggare
Jessica Fredriksson, överförmyndarhandläggare
Elena Arkhipova, överförmyndarhandläggare §§ 93-96, § 99
Åsa Strandberg, god man, deltar under inledande dialog

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

...........................................................................................
Edit Asvelius

Ordförande

...........................................................................................
Anita Neuhaus

Justerande

...........................................................................................
Bruno Karlsson

§§93-98,
§§100-101

Anslag/Bevis

Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-06-19
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

...........................................................................................
Utdragsbestyrkande

§§93-98,
§§100-101
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Inledande dialog – Rutiner när ensamkommande
barn avviker

Sammanträdet inleds med dialog angående rutiner när ensamkommande barn avviker.
Deltar i dialogen gör nämndens ledamöter och ersättare, avdelningschef Anders
Hagander, överförmyndarhandläggare Elena Arkhipova samt god man Åsa
Strandberg.
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ärendeordning

Ärendena behandlas i följande ordning § 93, § 99, §§ 94-98, §§ 100-101.
______
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§ 93
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
______
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ÖFNES/2017:88

§ 94
Avslag på ansökan om uttag på 40 000 kronor från
omyndigs konto akt 1433
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
____

ÖFNES/2017:67

§ 95
Arvode för resor och andra utlägg, akt 5472
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
____

ÖFNES/2017:69

§ 96
Muntlig information angående ansökan om uttag
från överförmyndarspärrat konto
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
____
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ÖFNES/2017:14, ÖFNES/2017:4

§ 97
Delegationsrapport till överförmyndarnämnden i juni
2017
Beslut
Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter, vilka redovisar beslut i enlighet
med överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs delegationsordning, till
handlingarna:
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.3, daterad 2017-05-16
- Delegationsrapport – personalärenden, punkt 9.4, daterad 2017-05-29
Handlingarna finns tillgängliga på nämndens kansli.
______
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ÖFNES/2017:31

§ 98
Månadsrapportering maj 2017 inklusive styrkort
Beslut
Rapporten över ekonomiskt utfall till och med maj 2017 samt resultat för styrkort
godkänns och överlämnas till kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar varje månad det ekonomiska utfallet för
överförmyndarnämndens verksamhet. För perioden maj redovisar
överförmyndarnämnden ett totalt överskott på 762 tkr.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott 101 tkr kronor
för perioden. Detta utgörs av ett minus för semesterlöneskuld om 71 tkr, minus på
intäkter om 150 tkr, plus på personal 143 tkr, plus på material 15 tkr, plus på tjänster
164 tkr. Det minus som föreligger på intäktssidan beror på att faktura för januari
månad avseende Strängnäs del av kostnaden för det gemensamma kontoret ej är
fakturerad, då vi inväntade besked om hur Strängnäs del av vinsten för föregående år
skulle hanteras. De stora plus som aggregerar till 164 tkr avseende kategorin tjänster
avser porto, telefoni, administrativa tjänster, kurser och konferenser.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott om 137 tkr
och Eskilstuna redovisar plus 619 tkr. Detta är ett resultat av hur nämnden ligger till
avseende granskning av den redovisning som lämnas av gode män och förvaltare
vilket betyder att nämnden inte är i fas med granskningen.
Arvoden till gode män för ensamkommande barn Eskilstuna redovisar ett positivt
resultat om 53 tkr för perioden.
Kostnaden för nämnden visar ett underskott 10 tkr, vilket beror på lämnade bidrag
om 50 tkr till EGFF och Strängnäs FFS. Budgeten för lämnade bidrag är fördelad på
helår med en tolftedel per månad, vilket betyder att nämndens negativa resultat till och
med maj med all sannorlikhet kommer att hamna i balans nästkommande månad.
Prognos för överförmyndarnämnden 2017 är en ekonomi i balans.
_____
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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ÖFNES/2017:15

§ 100
Muntliga rapporter till nämnden i juni 2017
Beslut

Muntliga rapporter till nämnden i juni 2017 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.
Rapporter från förvaltningen till nämnden
Avdelningschef Anders Hagander informerar om kommande pensionsavgångar på
överförmyndarkontoret. Processen för rekrytering av efterträdande
överförmyndarhandläggar pågår. Den förändrade personalbemanningen innebär att
ärendemängden per handläggare ökar vilket också kan medföra att
handläggningstiderna blir längre. För att möta erfarenhet och kompetens hos befintlig
personal finns behov av att se över delegationsordningen.
Avdelningschef Anders Hagander och överförmyndarhandläggare Jessica Fredriksson
informerar om rutinerna gällande granskning av årsräkningar. De tre posterna
handikappsersättning, arvode och privata medel granskas fördjupat i år. Kontoret har
tagit in extra personal under sommaren för att arbeta med granskningen av
årsräkningar.
Ensamkommande barn
Avdelningschef Anders Hagander berättar att överförmyndarkontoret har haft ett
informationsmöte för gode män till ensamkommande barn i Eskilstuna och Strängnäs.
Under mötet informerades om vad som händer samt vilket stöd som finns för
barnet/den unge vuxna efter dennes 18-årsdag. Initiativet kom från Göran Dybeck,
Eskilstuna god man och förvaltarförening. Migrationsverket samt socialtjänsterna i
Strängnäs och Eskilstuna kommun deltog under mötet.
Avdelningschef Anders Hagander redogör för att antalet ensamkommande
asylsökande barn som kommer till kommunen för närvarande är lågt. Anders
Hagander informerar också om de nya regler som nu gäller för åldersbedömning samt
kompletteringarna av den tillfälliga lagen rörande uppehållstillstånd för studier på
gymnasial nivå som gäller från och med den 1 juni 2017.
Rapport från möte med överförmyndarnämnden Västerås och Mälardalens
högskola (Mdh)
Ida Myrbäck (V) rapporterar från mötet som hölls den 22 maj med representanter från
överförmyndarnämnden Västerås, förvaltningsdirektören för
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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överförmyndarförvaltningen i Västerås stad samt Osman Aytar, docent i socialt arbete
och Carina Loeb, fil dr. universitetslektor i psykologi, Mdh. Från
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs och överförmyndarkontoret deltog
Anita Neuhaus (S), Maj-Britt Magnusson (S), Ida Myrbäck (V), avdelningschef Anders
Hagander och nämndsekreterare Edit Asvelius. Mötet handlade om ett samarbete med
ett forskningsprojekt om metoder för att efterfråga huvudmäns upplevelse av
ställföreträdarskapet. Osman Aytar och Carina Loeb informerade om
forskningsprojektet samt den samverkanscheck som erhållits från Mälardalens
kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV). Överförmyndarnämnden Västerås
ska återkoppla angående sitt eventuella deltagande i sammarbetet efter att de beslutat i
frågan den 20 juni.
Rapport från möte med Eskilstuna god man och förvaltarförening och
Föreningen för Strängnäs frivilliga samhällsarbetare
Den 18 maj hade överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs möte med
styrelserepresentanter för Eskilstuna god man och förvaltarförening och Föreningen
för Strängnäs frivilliga samhällsarbetare. Bruno Karlsson (L) och Barbro Lundkvist
(M) rapporterar från mötet där även Anita Neuhaus (S), Maj-Britt Magnusson (S),
avdelningschef Anders Hagander och nämndsekreterare Edit Asvelius deltog. Under
mötet diskuterades bland annat ställföreträdares uppdrag att sörja för person. En god
man hade bjudits in för att berätta om sina erfarenheter. De nämndledamöter som
deltog vid mötet upplever att det var nyttigt och intressant att få ta del av den gode
mannens erfarenheter.
Information om datum för planeringsdag inför år 2018
Ordförande Anita Neuhaus (S) informerar om att överförmyndarnämndens
planeringsdag inför år 2018 blir den 28 november 2017. Nämndens ledamöter och
ersättare möts då för en heldag då nästkommande år planeras. Planeringsdagen hålls i
Eskilstuna.
_____
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ÖFNES/2017:15, ÖFNES/2017:30

§ 101
Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Beslut
Skriftliga rapporter till nämnden i juni 2017 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.
- Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut 2017-04-27, § 107 – Årsredovisning 2016
för Eskilstuna kommun (KSKF/2017:246) (ÖFNES/2017:15)
- Kommunstyrelsen i Strängnäs beslut 2017-05-31 § 131 – Disponering av
överförmyndarnämndens överskott (KS/2017:332-0061) (ÖFNES/2017:30)
_____

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

