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§1
Val av justerare samt tid för justering
Nämnden uppdrar åt Erik Malm (MP) och Berthold Gustavsson (M) att
justera dagens protokoll. Protokollet justeras den 28 september 2017.

§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3
Närvarorätt
Nämnden beslutar att ge Emma Lundqvist, Anna Nordin Larsson och Lisa
Kringsberg rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§4
Anmälan av tidigare protokoll
Justerat protokoll från 2017-08-24 och justerat protokoll från 2017-08-24
allmänna ärenden anmäldes.

§5
Förvaltningsinformation
Anita Wirén Konstantis informerade om aktuell status vad gäller de
enskilda ärenden som länsstyrelsen tagit upp i sin senaste rapport.
Redovisningen bifogas protokollet (ej bifogat här). Håkan
Andersson framhöll att förvaltningen, såsom aviserats, nu arbetar
systematiskt med de äldsta och de svåraste ärendena, men att det är
ett arbete som kommer att ta flera år innan alla sådana ärenden är
utredda.
Yvonne Zellman redogjorde för resultatet av den enkät som nämnden fick för besvarande vid senaste nämndsammanträdet. Den visar
att nämnden överlag är nöjd med förvaltningens hantering av nämnden och nämndprocessen. Önskemål om att få arvodesbeskedet specificerat hade framförts, liksom att beslutsunderlag biläggs i de enskilda ärendena, alternativt redogörs fylligare för i tjänsteutlåtandet.
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Tertialrapport 2 2017
Dnr 1.2-210/2017
BESLUT
1. Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2017 med prognos för 2017
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden begär anslag för arvoden ur central medelsreserv 3 uppgående till 21 710 tkr.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Allvarlig kritik har under flera år riktats mot nämndens verksamhet från
bland andra länsstyrelsen och stadsrevisionen. Att rätta till de brister som
påpekats har högsta prioritet. Stora förbättringar har genomförts 2016. Ett
intensivt arbete bedrivs nu för att rätta till återstående brister. Att rätta till
samtliga brister förväntas dock ta flera år.
Nämnden har under våren 2017 ökat antalet anställda, omorganiserat, anställt enhetschefer och tagit fram ett stort antal nya rutiner. Antalet ärenden per handläggare är fortfarande för högt, trots att nämnden fått utökade
resurser och minskat antalet ärenden per handläggare betydligt. Det är
också ett problem att det är trångt i lokalerna.
Nämnden bedömer att verksamheten 2017 kommer att kunna utföras
inom de budgeterade ramar som fastställts av kommunfullmäktige. Kostnaden för ställföreträdarnas arvoden och ersättningar är dock mycket
svåra att beräkna i förväg, speciellt vad avser ställföreträdare för ensamkommande barn.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.
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Förvaltarenhet i Stockholms stad
Dnr 1.1-88/2017
BESLUT
1. Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens utredning om förvaltarenhet.
2. Nämnden överlämnar utredningen till kommunstyrelsen som svar på
kommunfullmäktiges aktivitet under må. 1.2 i budget för 2017.
Nämnden anför därutöver följande:
De som har rätt till en god man eller förvaltare är personer som behöver
stöd för att de inte klarar av att sköta sina ekonomiska och juridiska förehavanden själva. Det är en utsatt grupp som behöver allt stöd de kan få
från övriga samhället. Men tyvärr är det så att alla dessa personer inte får
det stöd som de har rätt till idag. I Stockholm finns ca 150 personer som
inte har möjlighet att få sin rätt till god man eller förvaltare tillgodosedd.
Det handlar bland annat om personer med psykisk sjukdom, som kan vara
våldsamma eller som själva är utsatta för våld eller hot om våld. Detta är
komplicerade ärenden som det tyvärr är svårt att rekrytera gode män eller
förvaltare till.
Genom att inför en förvaltarenhet med anställda som kunde vara gode
män eller förvaltare till många av dessa ca 150 huvudmän såg vi en möjlighet att garantera att medborgare som har rätt till god man eller förvaltare också får en sådan. I samband med budget 2017 gavs därför överförmyndarnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa förvaltarenheter i Stockholms stad. Det är med stor besvikelse vi i denna utredning
ser att det inte är möjligt. Även om vi är glada över att det i utredningen
lyfts fram flera andra möjliga sätt att arbeta för denna grupp av huvudmän
så ser vi ändå att en förvaltarenhet är den lösning som skulle göra störst
nytta för dessa huvudmän. Inte minst då överförmyndarnämnden i Stockholms stad vid flera tillfällen fått kritik för att vi inte har kunnat tillsätta
gode män och förvaltare till huvudmän som utgör särskilt komplicerade
ärenden.
Vi kommer självklart att fortsätta vårt arbete för att försöka tillgodose
huvudmännens rätt till god man eller förvaltare. Inte minst genom att se
över de förslag som lyfts fram i utredningen. Vi vill dock understryka
vikten av att man på nationell nivå uppmärksammar de problem som
kommunen som huvudman för överförmynderiverksamheten har när det
gäller att garantera att gode män och förvaltare tillsätts för huvudmän som
utgör särskilt komplicerade ärenden. Det rådande rättsläget är uppenbarligen oklart när Stockholm stad gör bedömningen att förvaltarenheter inte
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kan införas med hänsyn till lagstiftning och arbetsrättsliga skäl samtidigt
som flera andra kommuner, bland annat Göteborg och Umeå har infört
förvaltarenheter. Mot bakgrund av detta är det vår bestämda uppfattning
att lagstiftningen i allmänhet och föräldrabalken i synnerhet ska ses över i
syfte att möjliggöra för landets kommuner att införa förvaltarenheter.
Ärendet
Kommunfullmäktige har i budget 2017, som en aktivitet under KF-målet
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla, angivit att
”överförmyndarnämnden ska utreda möjligheten att införa förvaltarenheter vid nämnden”. En förvaltarenhet är ett sätt att i kommunal regi, med
anställda som förordnats av tingsrätten, utöva ställföreträdarskap för personer som bedömts ha behov av denna form av stöd från samhällets sida.
Förvaltningen förordar att staden inte inrättar en förvaltarenhet. Istället
föreslås en kombination av insatser bestående av höjda arvoden, ersättning till mentorer, utbildning av ställföreträdare, utökad samverkan med
frivilligorganisationer och utvecklade rekryteringsinsatser.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden godkänner förvaltningens utredning om
förvaltarenhet.
2. Nämnden överlämnar utredningen till kommunstyrelsen som svar på
kommunfullmäktiges aktivitet under mål 1.2 i budget för 2017.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) lägger fram ett
eget förslag till beslut och yrkar bifall till det.
Berthold Gustavsson m.fl. (M) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt det av
Miljöpartiet och Socialdemokraterna framlagda förslaget till beslut.
Reservation
Berthold Gustavsson m.fl. (M) reserverar sig mot nämndens beslut till
förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§8
Digitalisering av Stockholms stads
överförmyndarverksamhet
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Förstudierapport samt sammanfattande analys och
förslag till digitaliseringsprojekt
Dnr 1.1-219/2017
BESLUT
1. Nämnden godkänner förstudierapporten.
2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att lämna in en ansökan till
Digital förnyelse om medel för att genomföra steg 1 i digitaliseringsprojekt enligt bilagd rapport.
Ärendet
Förstudien föreslår att genomförandet av digitaliseringen av överförmyndarförvaltningen, digitaliseringsprojektet, sker i tre steg:
Steg 1 – Nytt verksamhetsstöd och en digital ärendehantering.
Steg 2 – Ställföreträdarnas administration och kommunikation med
förvaltningen.
Steg 3 – Huvudman, anhörig och övriga intressenters behov av digitalisering samt övriga integrationer.
En digitalisering av nämndens verksamhet möjliggör bland annat:
 effektivisering
 förstärkning av tillsynen
 bättre service gentemot ställföreträdare och huvudmän
 bättre styrning och uppföljning av verksamheten
 bättre IT-säkerhet
 att rekrytera och behålla kompetens personal
Att genomföra ett digitaliseringsprojekt i ett läge där nämnden har svårt
att nå fastställda produktionsmål är en stor utmaning. Målet är att bli en
modern förvaltning som ger bästa möjliga service till ställföreträdare och
huvudmän.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
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Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9
Sammanträdesdatum 2018
Dnr 1.1-211/2017
BESLUT
Nämndens sammanträdesdatum för 2018 godkänns enligt redovisat
förslag.
Ärendet
Förslag till sammanträdesdatum enligt nedan utgår från den tidsplan
stadsledningskontoret normalt brukar ange för nämndernas arbete med
bokslut och verksamhetsberättelse, uppföljning av budget, budgetunderlag samt verksamhetsplan. Följande datum föreslås för nämndens
sammanträden under 2018:
1 februari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 14 juni,
23 augusti, 20 september, 18 oktober, 15 november, 13 december.
Tid: klockan 16.00
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga
ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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§ 10
Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

§ 11
Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
2018-2022
Dnr 1.5-175/2017
BESLUT
1. Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till överförmyndarförvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Överförmyndarförvaltningen anser att förslaget till program för lika
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck är bra och ställer sig därför positiv till kommunstyrelsens
förslag.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga
ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Berthold Gustavsson m.fl. (M) lämnar följande särskilda uttalande:
Alla människor ska ha samma frihet att göra egna val för att forma
sina liv. För att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle för alla
individer ska staden arbeta för att de hinder som finns ska undanröjas.
Det aktuella programmet har ett gott syfte. Dock ser vi en problematik i att ålägga stadens verksamheter ytterligare policys och styrdokument. Mängden styrdokument bör tvärtom minimeras. Det bästa vore
att föra samman alla policys som rör diskriminering i ett övergripande
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dokument som hur staden ska arbeta ur ett medborgarperspektiv med
dessa frågor. Det borde vara självklart att svensk lag ska gälla utan att
det tydliggörs i ett policyprogram. I detta tänkta övergripande dokument bör det föreliggande programmets fokusområden inkluderas.
I sammanhanget vill vi påtala vikten av att det i samhällsorienteringen
för nyanlända ägnas tydlig uppmärksamhet i denna fråga. Även vid information genom föräldrastöd ska frågan om lika rättigheter och möjligheter avsett sexuell läggning lyftas.

§ 12
Program för barnets rättigheter och inflytande i
Stockholms stad 2018-2022
Dnr 1.5-177/2017
BESLUT
1. Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Förslag till program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms
stad utgår från barnkonventionen och syftar till att säkerställa barnets
rättigheter och förbättra flickors och pojkars levnadsvillkor.
Dagligen fattar överförmyndarförvaltningen beslut som direkt rör enskilda barn. I dessa beslut ska förvaltningen ha ett barnperspektiv och se till
barnets bästa innan beslut fattas. Barnet ska också ges tillfälle att yttra sig
inför beslut. Förvaltningen ställer sig bakom de fokusområden som lyfts
fram och ser möjligheter att utveckla överförmyndarnämndens verksamhet inom varje område. Det är viktigt att nämnder och förvaltningar verkligen får det stöd som utlovas. Både i att sprida kunskap inom området
men också till att praktiskt kunna tillämpa det i verksamheten.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
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Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande
Berthold Gustavsson m.fl. (M) lämnar följande särskilda uttalande:
Stockholm ska vara en stad som lever upp till och respekterar barnets
rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barn ska ha samma
möjligheter oavsett bakgrund, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk,
religion, åsikter, sociala ursprung eller funktionsnedsättning.
Barns villkor i staden kan förbättras. Det finns fortfarande skillnader
vad gäller barns uppväxtförhållanden i staden, både vad gäller mellan
stadsdelar och utifrån sociala förutsättningar. Barn utgör vår framtid
och deras rättigheter och inflytande ska värnas på bästa sätt. Bland
annat har barnrättsperspektivet inom socialtjänsten stärkts under de
senaste åren och barnets bästa ska vara avgörande.
Inom äldreomsorgens verksamhet kan det finnas barn som är anhöriga
och/eller närstående till äldre. Dessa barn behöver bli uppmärksammade i programmet.
Programmet är hedervärt och har ett gott syfte och är innehållsmässigt
bra. Dock ser vi en problematik i att ålägga stadens verksamheter
ytterligare policys och styrdokument. Mängden styrdokument bör
tvärtom minimeras. Det bästa vore att föra samman alla policys som
rör diskriminering i ett övergripande dokument om hur staden ska
arbeta ur ett medborgarperspektiv med dessa frågor. I detta övergripande dokument bör detta programs fokusområden inkluderas.
I sammanhanget vill vi påtala vikten av att det i samhällsorienteringen
för nyanlända ägnas tydlig uppmärksamhet till denna fråga. Även vid
information genom föräldrastöd ska frågan om barns rättigheter lyftas.
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§ 13
Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
Dnr 1.5-178/2017
BESLUT
1. Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Programförslaget är enligt överförmyndarförvaltningens uppfattning angeläget och kommer att utgöra en värdefull vägledning för stadens nämnder i det dagliga arbetet och vid framtagandet av verksamhetsplaner. Förvaltningens arbete ska bedrivas, och bedrivs, utifrån principer om likabehandling och människors lika värde. Förvaltningen avser att, så långt möjligt och i mån av tid och resurser, ta del av den utbildning och kunskap
som staden framöver kommer att erbjuda stadens verksamheter inom det
aktuella området.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) och Rana Carlstedt (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Berthold Gustavsson m.fl. (M) lägger fram ett eget förslag till beslut och
yrkar bifall till det.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservation
Berthold Gustavsson m.fl. (M) reserverar sig mot nämndens beslut till
förmån för sitt eget förslag till beslut enligt följande:
Nämnden bifaller delvis kontorets förslag till beslut.
Nämnden anför därutöver följande:
Jämställdhet och jämlikhet är en frihetsfråga. Alla människor ska ha
samma rättigheter och möjligheter att göra egna val för att forma sina
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liv. För att uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle för alla individer
ska staden arbeta för att de hinder som finns ska undanröjas.
Samhället bör tillhandahålla förutsättningar för att alla ska kunna leva
sitt liv och göra sina egna val. Men valen måste ytterst vara upp till
den enskilda individen, utan detaljstyrning och pekpinnar från staden.
Att kvinnor och män till exempel ska ha lika möjligheter i sina studieoch yrkesval betyder inte att staden ska påverka vilka val människor
slutligen gör, utan endast att staden ska skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att välja. Staden bör därför inte i jämställdhetsprogrammet peka ut hur stockholmarna måste göra yrkes- och studieval som
”bryter stereotypa könsmönster”, då det går emot ambitionen om att
möjligheterna ska vara desamma oavsett kön. Människors möjligheter
ska inte begränsas av vare sig kön eller eventuell förekomst av stereotypa könsnormer. Besluten ska vara individen, inte stadens.
Programmet för ett jämställt Stockholm har ett gott syfte, men samtidigt som det visserligen synliggör skillnader och andra allvarliga samhällsproblem, riskerat det att missa att det i grunden handlar om respekt och lika värde för alla människor, oavsett kön. Det är inte heller
oproblematiskt att ålägga stadens verksamheter ytterligare styrdokument och mål att förhålla sig till. Mängden styrdokument bör tvärtom
minimeras. Det bästa vore att föra samman alla policys som rör diskriminering i ett övergripande dokument om hur staden ska arbeta ur ett
medborgarperspektiv med dessa frågor.
Mäns våld mot kvinnor är mycket allvarligt och ska stävjas. Men allt
våld ska förhindras oavsett gärningsman eller offer. I programmet saknas en problematisering av att avgränsningen av våld i nära relationer
begränsas till mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor är ett
allvarligt samhällsproblem, men begreppet utesluter våld inom samkönade relationer eller kvinnors våld mot män, trots att även detta utgör
ett hinder för att uppnå jämställdhet. Den undertecknade CEMR-deklarationen använder till exempel därför istället begreppet ”könsrelaterat våld”, vilket vi anser mer passande. Vi anser även att det är självklart att staden på inget sätt ska bidra till att uppmuntra till att våld
uppstår oavsett vilka negativa normer det handlar om, varför det blir
märkligt att endast peka ut negativa maskulinitetsnormer.
Stockholms stad har en viktig roll att spela som arbetsgivare. Givetvis
är det angeläget att försöka uppnå en jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet, men vi tror inte att staden kan besluta om
denna fördelning genom sin personalpolicy. Staden bör inte engagera
sig i detta på annat sätt än utifrån ett arbetsgivarperspektiv där förutJusterarnas signatur:
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sättningarna för att båda i en relation ska ha lika möjligheter att välja
att själv ta ansvar för hemarbete. Stockholms stad bör i rollen som
arbetsgivare istället påverka icke jämställda villkor mellan kvinnor
och män vad gäller löneskillnader, arbetsvillkor och möjlighet att göra
karriär.
En aspekt som inte får förbises är att staden inte kan lösa alla orättvisor samtidigt. En av de mer trängande uppgifterna är att se till att flickor och kvinnor som lever under hedersförtryck får sin frihet värnad
och sina medborgerliga rättigheter tillgodosedda. Utanförskapet växer
och väntas om några år omfatta uppemot en miljon personer. Det är en
utveckling som Sverige inte har råd med. Att bryta utanförskapet är en
central politisk uppgift, såväl nationellt som lokalt, under de kommande åren.
En särskilt utsatt grupp, vilka har mycket svårt att få fäste på svensk
arbetsmarknad, är utrikesfödda kvinnor. Endast knappt hälften av
utomeuropeiskt födda kvinnor var sysselsatta 2014. Det är därför
viktigt att de insatser som görs för att få in fler på arbetsmarknaden
präglas av ett tydligt jämställdhetsperspektiv där möjligheten att få
stöd inte påverkas av vilket kön personen har. Det är positivt att
programmet nu lyfter flickors och kvinnors särskilda erfarenheter,
behov och utsatthet i flyktingmottagandet.
Vi delar självklart ambitionen om att vi ska ha ett jämställt Stockholm
där alla människor har makt att forma samhället och sina egna liv.
Mycket av det som programmet lyfter för att skapa ett mer jämställt
Stockholm är dock självklarheter. Vissa av programmets fokusmål och
inriktningar kan till och med motarbeta denna ambition. Trots att vi
lever i en av världens mest jämställda städer, kvarstår utmaningar.
I sammanhanget vill vi påtala vikten av att det i samhällsorienteringen
för nyanlända ägnas tydlig uppmärksamhet till denna fråga. Även vid
information genom föräldrastöd ska frågan om lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning lyftas.
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§ 14
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Dnr 1.5-180/2017
BESLUT
Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Från Storsthlm har Stockholms stad fått ett förslag om överenskommelse
om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den föreslagna överenskommelsen är tidsbegränsad och syftar till
att utveckla och anpassa rutiner för samverkan mellan landstinget och
kommunerna i Stockholmsregionen.
Det är överförmyndarförvaltningens uppfattning att det av flera skäl är
angeläget att få till stånd en sådan överenskommelse som föreslås. Inte
minst är det viktigt att berörda myndigheter finner fungerande former för
samverkan så att den enskilde patienten ges det stöd och den omvårdnad
denne behöver, från inskrivning över utskrivning och hemgång.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§ 15
Funktionshinderrådets protokoll 2017-08-17
Dnr 1.1-33/3017 (7)
BESLUT
Anmälan läggs till handlingarna.
Framlagda förslag till beslut
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Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar att lägga anmälan
till handlingarna.

§ 16
Beslut från Justitieombudsmannen
Dnr 1.3-220/2017 (1)
BESLUT
Anmälan läggs till handlingarna.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP) föreslår med instämmande från övriga ledamöter att nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar att lägga anmälan
till handlingarna.
Särskilt uttalande
Erik Malm (MP) och Rana Carlstedt m.fl. (S) lämnar följande särskilda
uttalande:
Vi ser allvarligt på det inträffade och har full förståelse för Justitieombudsmannens kritik. Det är olyckligt att nämndens bristande handläggning har drabbat anmälaren och vi beklagar detta. Nämnden har under
de senaste åren tillförts ökade resurser för att förbättra handläggningen.
Nämnden genomgår också för närvarande ett stort förbättringsarbete
för att komma till rätta med brister i verksamheten. Vi avser också att
ändra delegationsordningen så att svar till justitieombudsmannen ska
passera nämnden för beslut. Detta för att nämnden ska vara än mer
delaktig i de åtgärder som genomförs när justitieombudsmannen riktar
kritik mot nämnden.
Berthold Gustavsson m.fl. (M) ansluter sig till Miljöpartiets och Socialdemokraternas särskilda uttalande.
Berthold Gustavsson m.fl. (M) lämnar därutöver ett eget särskilt uttalande
enligt följande:
Överförmyndarnämndens verksamhet har under lång tid varit föremål
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för kritik. Arbetsbelastningen på handläggarna har varit alltför stor och
ärenden har inte hunnits med.
Personalomsättningen är stor och sjuktalen höga. De nuvarande lokalerna är för små för att fler handläggare ska kunna få plats. Åtgärder
måste vidtas.
Nya och större lokaler bör därför hyras genom Svenska Bostäder. För
att finansiera detta bör extra medel begäras från Stadshuset.
Med större lokaler kan fler handläggare anställas och därmed kommer
antalet ärenden per handläggare att minska. Det ger i sin tur bättre
förutsättningar för minskad personalomsättning och sjukfrånvaro.
Det är viktigt att se till att överförmyndarnämndens verksamhet fungerar på ett tillfredsställande sätt så att kritik från JO, länsstyrelsen och
stadens revisorer kan undvikas.
Vi ser positivt på att överförmyndarnämnden har vidtagit åtgärder genom ökad bemanning från 22 till 45 handläggare. Men då situationen
byggts upp under lång tid efterfrågar vi en dragning för att få bättre
inblick i vilka förändringar som gjorts i organisationen för att den ska
fungera bättre med avseende på nytt arbetssätt, nya rutiner och ökad
digitalisering. Det är av yttersta vikt att överförmyndarnämnden
snarast kommer till rätta med situationen.

§ 17
Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmäldes.

§ 18
Ansökan om uttag från konto med
överförmyndarspärr
Sekretess

§ 19
Anmälan om behov av anordnande av
ställföreträdarskap
Sekretess
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§ 20
Ärendet hade utgått

§ 21
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 22
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 23
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 24
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Erik Malm (MP) avslutar sammanträdet klockan 14.35.

Nästa sammanträde: Torsdag den 19 oktober 2017.

Vid protokollet

Yvonne Zellman
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