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§1
Sammanträdet öppnas
Ordförande Veera Florica Rajala (MP) förklarar mötet öppnat.

§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§ 3 Närvarorätt
§4
Val av justerare samt tid för justering
Nämnden uppdrar åt Veera Florica Rajala (MP) och Berthold
Gustavsson (M) att justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 14 april 2016.

§5
Anmälan av tidigare protokoll
Justerat protokoll från 2016-04-05 samt justerat protokoll allmänna
ärenden från 2016-04-05 anmäls vid nämndens ordinarie sammanträde 2016-05-17.

§6
Övriga anmälningsärenden
Inga ärenden förelåg

§7
Förvaltningsinformation
§ 8 Ekonomisk rapport
Inga ärenden förelåg.
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§9
Allmänna ärenden
9.1
Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2015
Yttrande
1.4-54/2016
BESLUT
1. Som yttrande över revisionsberättelsen 2015 hänvisar
överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Nämndens yttrande överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande har den 8 april 2016 begärt överförmyndarnämndens yttrande över stadsrevisionens, revisorsgrupp
3, beslut att rikta anmärkning mot nämnden avseende bristande
styrning, ledning och kontroll.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Veera Florica Rajala föreslår med instämmande från övriga
ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Veera Florica Rajala (MP), Gabriella Lavecchia m.fl. (S) och Berthold
Gustavsson m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande enligt följande:
Redan i början av 2015 får nämnden signaler om att förvaltningen
dras med stora problem, vilka uppenbarligen pågått under en längre
tid. Nämnden kunde snart konstatera att förvaltningen hade brister
på många områden, så som i kommunikation, ledarskap, ärendehantering, rekrytering av gode män och tillsyn.
Under våren presenteras den granskning av överförmyndarnämnden
som initierats av stadsledningskontoret, bland annat med anledning
av revisorernas tidigare kritik. Rapporten styrker den bild som
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nämnden haft och påvisar det stora behovet av utveckling. Man
konstaterar också att detta förändringsarbete bör drivas av en ny förvaltningschef. Under ett antal månader leds därför arbetet av två
tillförordnade förvaltningschefer tills ny ordinarie chef är på plats i
slutet på augusti. Detta får till följd att det förändringsarbete nämnden identifierat först kan komma igång ordentligt under hösten.
När nämnden tillträdde i januari 2015 var det inte enbart en helt ny
nämnd, utan också en ny nämndform. Vi sidan av att hantera de stora problem som funnits i förvaltningen har nämnden behövt hitta
nya former för sitt arbete och skapa förutsättningar för insyn, kontroll och uppföljning. För att exemplifiera detta har nämnden inte
haft centrala funktioner som ordinarie nämndsekreterare och ekonom på plats under stora delar av 2015.
Det har varit högsta prioritet att skapa förutsättningar för att dessa
funktioner ska kunna komma på plats. För budgettillskottet 2016
har nämnden beslutat att rekrytera ett större antal medarbetare,
bland annat en nämndsekreterare, ekonomicontroller (tidigare har
nämnden hyrt in kompetens), arkivarie och ett stort antal handläggare. Detta för att stärka upp kompetensen på förvaltningen men
också för att möta det faktum att förvaltningen varit rejält underbemannad under många år. Ökade personalresurser och personaltäthet
är centrala ur ett arbetsmiljöperspektiv och för att möta det låga
medarbetarindex och den höga sjukfrånvaron i förvaltningen.
Nämnden har under året tydliggjort de utmaningar man står och vill
därför betona följande:


Med anledning av att revisorerna har framfört att
verksamheten försämrats under 2015 i vissa avseenden
(prognossäkerhet, tillgänglighet m m), vill nämnden starkt
betona att förutsättningarna för den nya nämnden varit
extremt svåra – dels beroende på det ”tunga” arvet som
nämnden tagit över, dels beroende på det ej förutsebara stora
antalet ensamkommande barn som nämnden varit tvungen
att prioritera framför all annan verksamhet.



Stadsledningskontorets utsedda utredare granskar nämnden
och presenterar sin rapport som visar på de stora brister som
finns i överförmyndarnämnden.
Ny förvaltningschef tillträder i augusti, han gör i samband
med detta en ordentlig genomgång av förvaltningen för att
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synliggöra problemen och för att identifiera de insatser som
behövs.
Nämnden äskar ytterligare anslag i T2:an, vilket inte beviljades.
Den situation nämnden haft under senhösten (novemberdecember) då många flyktingar sökt sig till Sverige och
Stockholm har varit svår att förutse. Den har ställt stora krav
på förvaltningen, både ekonomiskt och resursmässigt. För att
möta de snabbt ökande arvodeskostnaderna till gode män för
ensamkommande barn med uppehållstillstånd, beslutar
nämnden under hösten att halvera arvodet till gode män för
ensamkommande barn för att på så sätt möta de ökade arvodeskostnaderna.
Kommunfullmäktige beviljar överförmyndarnämnden en
utökad budget för 2016.

Det går inte att på ett år komma tillrätta med de stora problem som
finns i överförmyndarnämnden. Nämnden har på allvar sett de problem och utmaningar som finns och följt upp dessa med handling
och resurser.

§ 10
Domar, beslut, rapporter
Inga anmälda ärenden.

§ 11
Tillståndsärenden
Inga anmälda ärenden.

§ 12
Anmälan om behov av ställföreträdare
§ 13
Byte av ställföreträdare
§ 14
Vitesföreläggande
Justerarnas signatur:
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§ 15
Övriga individärenden
§ 16
Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmälda.

§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 18
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Veera Florica Rajala avslutade sammanträdet klockan 17.10.

Nästa sammanträde: Tisdag den 17 maj 2016.

Vid protokollet

Yvonne Zellman
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