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Datum

2016-02-24
Överförmyndarnämnden
Plats och tid

Förvaltningsbiblioteket, 10:00-11.15

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Per-Eric Larsson (S), ordf
Leif Georgsson (V)
Kerstin Frånlund (S)
Johanna Zidén (M)
Magnus Svensson (C)

Övriga närvarande

Åsa Sjöberg, Handläggare

Justerare

Johanna Zidén(M)

Justeringens plats och tid

Justeras omedelbart

Närvarande ersättare

Malin Åhman (S)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

1--4

Åsa Sjöberg
Ordförande
Per-Eric Larsson (S)
Justerare
Johanna Zidén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2016-02-24

Datum då anslaget sätts upp

2016-02-25
Överförmyndarnämndens
expedition

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

2016-03-18

Sista datum för överklagande

2016-03-17

Underskrift
Åsa Sjöberg
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Ärendelista
§1

Verksamhetsberättelse 2015 ............................................ 3

§2

Utökad budget 2017 ....................................................... 4

Ärenden som omfattas av sekretess enligt 32 kap 4 § Offentlighet och
sekretesslagen
§3

Medgivande av uttag från spärrat konto .. Fel! Bokmärket är
inte definierat.
§4

Redovisning av delegationsbeslut .... Fel! Bokmärket är inte
definierat.
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§1

Verksamhetsberättelse 2015
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar följande
Godkänna verksamhetsberättelsen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Ärendet
Verksamheten i nämnden fortsätter att växa och under 2015 är det framför allt
antalet ensamkommande barn som ökat. Under hösten gjorde denna ökning att
omprioriteringar av arbetsuppgifter behövde göras, vilket ledde till att några
av uppdragen i verksamhetsplanen inte hanns med.
Utifrån kommunfullmäktiges fyra kommunövergripande mål har nämnden
beslutat om fem egna mål med minst en indikator för varje mål, totalt sex
indikatorer. För varje indikator finns ett årsmål och 50 % av årsmålen nås.
Nämnden har inte beslutat om några egna mål för det övergripande målet
attraktiv arbetsgivare.
Kommunens andel av utbetalda arvoden till gode män fortsätter att minska.
2015 var kommunens andel 40 % av totalt utbetalda arvoden, medan andelen
2012 var 52 % och 2013 51 %. Detta avspeglar sig i nämndens ekonomiska
resultat som jämfört med budget slutar på + 304 000 kr.
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Revisorer
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§2

Utökad budget 2017
Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar följande
1. Vi begär utökad budget för överförmyndarnämnden med 100 000 kr
för att kunna höja arvodena.
2. Vi begär 100 000 kr för investering i verksamhetssystemet Wärna.
Ärendet
Överförmyndarnämnden vill höja arvodena för de gode män som har ärenden
inom kategori 1 och som för sitt uppdrag arvoderas med ungefär 8 000 kronor
per år före skatt.
Idag har vi cirka 70 gode män inom kategori 1 och deras arbete innebär
- ett besök hos huvudmannen varje månad
- betala räkningar och göra ansökningar, exempelvis försörjningsstöd,
bostadsbidrag
- lägenhetsavveckling, boutredning, sälja fastighet.
Svårigheterna att rekrytera gode män har funnits i många år. Arvodets storlek
kan vara en bidragande orsak till att man inte vill åta sig detta ideella uppdrag.
Vi upplever också att komplexiteten ökar i dessa så kallade ”enklare”
ärenden, utan att arvodet justerats. Några tillfrågade gode män har istället valt
att bli kontaktpersoner inom socialtjänsten där ersättningen är högre och
svårighetsgraden i uppdraget enklare.
Arvodet beräknas på prisbasbeloppet och gode mannen ersätts utifrån de
uppgifter han/hon utfört under året. Som regel ersätts en god man inom
kategori 1 med 9 % + 9 % av prisbasbeloppet, alltså cirka 8 000 kr före skatt.
Nämnden vill höja arvodet från 9 % till 11 %, vilket motsvarar en höjning på
cirka 1 000 kr/år per uppdrag och god man.
Med 70 gode män som får ett höjt arvode från (9 % + 9 %) till (11 % + 11 %)
bedömer vi att kommunens kostnader kommer att öka med cirka 100 000 kr.
Att höjningen inte blir högre beror på att några av gode männen får sitt arvode
direkt från sin huvudman.
Vårt administrativa system Wärna, som är det verksamhetssystem som 225
kommuner använder, håller på att utvecklas. Förändringen, som vi har
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förstått den, innebär bland annat att våra gode män ska kunna lämna in
årsräkningarna direkt i systemet. Den version vi använder idag kommer alltså
att bytas ut helt, och vi bedömer att investeringskostnaden för detta blir
100 000 kr.

Skickas till
Budgetberedningen
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