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Plats och tid

Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Klockan 13:00 – 16:30.
Sekretessärenden behandlades mellan 13:05–13:20. Av sekretesskäl protokollförs dessa
ärenden i separat B-protokoll.

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

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

Övriga närvarande

Anders Hagander, avdelningschef
Edit Asvelius, nämndsekreterare
Jessica Fredriksson, överförmyndarhandläggare § 147, § 149
Elin Lindh, utvecklare § 148, § 152
Madeleine Sackemark, utvecklare § 152

Utses att justera

Bruno Karlsson

Justeringens plats
och tid

Paragrafer

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

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

Anslag/Bevis

Organ och
sammanträdesdatum
Anslaget sätts upp

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2017-11-13
Anslaget tas ner

Förvaringsplats för
protokollet

Socialförvaltningen, Ledning och administration

Underskrift

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

§§147-150
§§ 152-153

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2(9)

2017-11-13

Ärendeordning
Ärendena behandlas i följande ordning § 147, § 149, § 148, §§ 150-153
______

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Överförmyndarnämnden
Eskilstuna Strängnäs

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2017-11-13

Sida

3(9)

§ 147
Protokollsjustering
Beslut
Bruno Karlsson (L) utses att justera protokollet.
______
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ÖFNES/2017:124

§ 148
Beredning av överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs internkontrollplan 2018
Utvecklare Elin Lindh leder arbetet med överförmyndarnämndens internkontrollplan
2018. Elin Lindh redogör kort Eskilstuna kommuns nya riktlinjer för intern styrning
och kontroll. Därefter följer en presentation av det riskunderlag som finns för
överförmyndarnämnden i dagsläget. Nämndens ledamöter och ersättare diskuterar
gruppvis vilka eventuella nya risker som kan identifieras och komplettera
riskunderlaget. På överförmyndarnämndens planeringsdag den 28 november arbetar
nämnden vidare med att prioritera vilka kontrollmoment som ska följa med till 2018.
Beslut om internkontrollplan 2018 fattas på överförmyndarnämndens sammanträde
den 11 december 2017.
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ÖFNES/2017:122

§ 149
Ansökan om utdömande av försuttet vite för
utebliven årsräkning 2016, akt 1095
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag.
____
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ÖFNES/2017:31

§ 150
Månadsrapportering oktober 2017 inklusive styrkort
Beslut

Rapporten över ekonomiskt utfall till och med oktober 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 jan-okt redovisar
överförmyndarnämnden ett totalt överskott på 1 982 tkr.
En analys av resultatet visar att drift av kontoret redovisar ett överskott om 114,5 tkr
kronor för perioden. Detta utgörs i huvudsak av ett minus för semesterlöneskuld om
4,3 tkr, minus på intäkter om 35,8 tkr, minus på personal 92 tkr, plus på material 7,9
tkr, lokalkostnader minus 83,3 tkr, kapitalkostnader minus 37,5 tkr, plus på tjänster
355,3 tkr. De stora plus som aggregerar till 355,3 tkr avseende kategorin tjänster avser
porto, telefoni, IT, administrativa tjänster, kurser och konferenser.
För arvoden till gode män och förvaltare redovisar Strängnäs ett överskott om 431 tkr
och Eskilstuna redovisar plus 1 803 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 utan uppehållstillstånd
redovisar ett positivt resultat om 27,9 tkr för perioden.
Kostnaden för nämnden visar ett överskott 36 tkr.
Prognos för överförmyndarnämnden 2017 är en ekonomi i balans.
______
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun
Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun
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ÖFNES/2017:15

§ 152
Muntliga rapporter till nämnden i november 2017
Beslut
Muntliga rapporter till nämnden i november 2017 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.
Uppföljning av socialförvaltningens handlingsplan mot våld i nära relationer
Utvecklare Madeleine Sackemark redogör för uppföljningen av socialförvaltningens
handlingsplan för arbete med våld i nära relationer 2016-2019. Handlingsplanen togs
fram 2015 och innehåller 25 åtgärder. Vid dagens sammanträde redovisas vilka
åtgärder som är klara, vilka som pågår och vilka som ännu inte är påbörjade. Bland
annat har utbildning av gode män och förvaltare ännu inte påbörjats. Nästa
uppföljning planeras ske vid årsskiftet 2018-2019. Då sker även en uppföljning av
handlingsplanens mål.
Resultat av medarbetarundersökningen
Avdelningschef Anders Hagander redogör för resultatet av Eskilstuna kommuns
medarbetarenkät nedbrutet på enhetsnivå för överförmyndarkontoret. Enkäten hade
fokus på hållbart medarbetarengagemang och riktade in sig på områdena motivation,
styrning och ledning. Resultatet visar på lägre värden än föregående år. För att
utveckla arbetet framåt kommer en handlingsplan att tas fram gemensamt av
överförmyndarkontorets medarbetare, avdelningschef Anders Hagander samt en av
socialförvaltningens HR-konsulter. Handlingsplanen kommer att redovisas för
överförmyndarnämnden
Resultat av brukarundersökningen bland ställföreträdare
Avdelningschef Anders Hagander redogör för och utvecklare Elin Lindh
kommenterar resultatet av brukarundersökningen bland ställföreträdare.
Brukarundersökningen har genomförts i form av en enkätundersökning med
utgångspunkt i tillgänglighet och bemötande. Överförmyndarkontoret har tagit hjälp
av Eskilstunas serviceförvaltning Konsult och Uppdrag för att skapa enkäten samt för
utskick, insamling och sammanställning. Enkäten skickades ut till 832 gode män och
förvaltare i slutet av september. Resultatet visar en svarsfrekvens på 68,8 procent
vilket är den högsta svarsfrekvensen hittills i de brukarundersökningar som nämnden
har genomfört. Svaren i enkäten kommer att ligga tillgrund för nämndens arbete med
att utveckla tillgänglighet och bemötande.
Rapport från förvaltningen till nämnden
Avdelningschef Anders Hagander informerar om att rekryteringen till ett
föräldravikariat som handläggare på överförmyndarkontoret pågår. Anders informerar
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även om att en nu entledigad god man står åtalad för trolöshet mot huvudman vilket
media rapporterat om. Ordförande och vice ordförande har tidigare fått information
om att en polisutredning har inletts.
Rapport från nätverksmöte i Södertälje
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs deltar i ett nätverk tillsammans med
överförmyndarnämnderna i Enköping, Nyköping Oxelösund, Södertälje, Västerås och
Örebro. Maj-Britt Magnusson (S), Barbro Lundkvist (M) och Bengt Karlsson (M)
lämnar en kortfattad rapport från nätverksmötet som hölls i Södertälje den 11 oktober
2017. Vid mötet diskuterades bland annat arvoden för gode män till ensamkommande
barn. En fördjupad rapport lämnas på överförmyndarnämndens planeringsdag den 28
november 2017.
Rapport från informationstillfälle hos ABF
Den 13 oktober 2017 anordnade ABF-akademin i Eskilstuna en föreläsning om att få
stöd från god man, förvaltare eller annan person genom framtidsfullmakt. Elias
Catano (V), Leif Andersson (S) och Anita Neuhaus (S) deltog vid informationstillfället.
Elias Catano (V) lämnar en kortfattad rapport och berättar att utöver framtidsfullmakt
diskuterades även anhörigfullmakter samt olika delar av överförmyndarnämndens
verksamhet.
Rapport från ägarsamråd
Maj-Britt Magnusson (S) rapporterar från ägarsamrådet den 17 oktober 2017. Deltog
vid ägarsamrådet gjorde även Anita Neuhaus (S), Leif Andersson (S),
kommunstyrelsernas ordförande i Eskilstuna respektive Strängnäs kommun, Strängnäs
kommundirektör och stabschef samt överförmyndarkontorets avdelningschef. Frågor
som diskuterades var bland annat arvoden för gode män till ensamkommande barn,
brukarundersökningen bland ställföreträdare, forskningsprojektet med Mälardalens
högskola, digitalisering samt granskningen av årsräkningar. Maj-Britt Magnusson (S)
påminde ägarsamrådet om att den gemensamma överförmyndarverksamheten ska
utvärderas inför nästa mandatperiod. Strängnäs kommundirektör Cecilia Vikström
åtog sig att tillsammans med Eskilstunas kommundirektör Pär Eriksson ta ansvar för
det.
Rapport från beredning av kompletterande årsplan
Anita Neuhaus (S) och avdelningschef Anders Hagander lämnar en kortfattad rapport
från beredningen av Eskilstuna kommuns kompletterande årsplan 2018.
Rapport från möte med kommunrevisionen
Bruno Karlsson (L) rapporterar från mötet med kommunrevisionen i Eskilstuna den
27 oktober 2017. Från överförmyndarnämnden deltog även Anita Neuhaus S) och
Maj-Britt Magnusson (S) vid mötet. Från förvaltningen medverkade avdelningschef
Anders Hagander och utvecklare Elin Lindh. Vid mötet hade överförmyndarnämnden
med sig en tilläggsfråga angående överförmyndarkontorets organisatoriska placering
som en del av socialförvaltningen.
____
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ÖFNES/2017:119, ÖFNES/2017:120, ÖFNES/2017:15

§ 153
Skriftliga rapporter till nämnden i november 2017
Beslut

Skriftliga rapporter till nämnden i november 2017 läggs till handlingarna efter
överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs godkännande.
•

Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut 2017-09-21, § 216 - Sammanträdesplan
2018 för kommunfullmäktige (KSKF/2017:416) (ÖFNES/2017:119)
• Kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut 2017-09-21 § 209 - Riktlinje för intern
styrning och kontroll (KSKF/2017:287) (ÖFNES/2017:120)
• Avtal om förstudie om huvudmännens förväntningar på och upplevelser av
gode män/förvaltare i Eskilstuna och Strängnäs (ÖFNES/2017:82)
_____
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