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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 18 december 2017.

§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3
Närvarorätt
Nämnden beslutar att ge Anastasia Voronins och Mathilda Fredriksson
rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§4
Anmälan av tidigare protokoll
Justerat protokoll från 2017-11-23 och justerat protokoll från 2017-11-23
allmänna ärenden anmäldes.

§5
Förvaltningsinformation
Förvaltningschef Håkan Andersson informerar om den tillsynsrapport
som Riksrevisionen denna dag lämnat om tillsyn av ställföreträdare och
förmyndare (RIR 2017:33). Det övergripande syftet med granskningen
har varit att bedöma om staten har skapat förutsättningar för att tillsynen
av ställföreträdare och överförmyndare genomförs på ett rättssäkert sätt.
Granskningens övergripande slutsats är att staten behöver ta ett mycket
tydligare ansvar. Riksrevisionen lämnar ett antal rekommendationer,
bland annat att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet
som helhet samt att identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsynen.
Joanna Graumann Walnestedt, enhetschef för Tillsyn och utredning
2, informerar om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet. Sedan
den 1 juli 2017 finns det genom ny lagstiftning möjlighet för envar
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att lämna framtidsfullmakt, där en fullmaktshavare kan träda in om
fullmaktsgivaren p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak
inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar. En framtidsfullmakt kan i stort sett ha samma omfattning som ett godmanskap, och kan ses som ett alternativ till god
man och förvaltare och som ett komplement till vanliga fullmakter.
Sedan den 1 juli 2017 finns också nya regler i föräldrabalken som
ger anhöriga utökade möjligheter att hjälpa till med ordinära rättshandlingar med anknytning till den dagliga livsföringen.
Anita Wirén Konstantis, enhetschef för Tillsyn och utredning 1, redovisade förvaltningens arbete med uppföljning av länsstyrelsens
rapport avseende nämndens verksamhet 2016. Länsstyrelsen konstaterar att resursförstärkningar och förändring av organisationen
har medfört förbättringar av nämndens verksamhet och att nämnden
aktivt arbetar med att komma till rätta med de brister som finns.
Länsstyrelsen riktar dock fortfarande allvarlig kritik mot nämnden
för lång handläggningstid för granskning av årsräkningar samt bristfällig tillsyn i ett ärende om godmanskap.

§6
Verksamhetsplan 2018
Dnr 1.2-280/2017
BESLUT
1. Överförmyndarnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan
2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Överförmyndarnämnden begär en budgetjustering på investeringsbudgeten med 0,4 mnkr för lokalanpassningar och inköp av möbler.

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.
Nämnden har fem stora utmaningar 2018:
Nämndens första utmaning är att korta handläggningstiderna.
Nämndens andra utmaning är att höja kvaliteten i tillsynen.
Nämndens tredje utmaning att rekrytera ställföreträdare i särskilt kräJusterarnas signatur:
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vande ärenden.
Nämndens fjärde utmaning är att förbättra arbetsmiljön.
Överförmyndarnämndens femte utmaning är att klara förberedelserna för
en digitalisering i form av eDok, e-arkiv, införande av ett nytt ärendehanteringssystem och e-tjänster.
Budgeten ökar från 54,8 mnkr till 57,8 mnkr. I nämndens budget för 2018
är 42,5 mnkr reserverade för nämnd och förvaltning samt 15,3 mnkr till
arvoden. Mot bakgrund av nämndens ökade arvodeskostnader avsätts, enligt fullmäktiges beslut, medel i central medelsreserv. Nämnden ska i
samband med tertialrapport 2 rapportera helårsprognos för arvodeskostnaderna, som ska ligga till grund för bedömningen om kompensation. Medel
får inte tas ur driftbudgeten för att täcka investeringar. Därför begär
nämnden ett budgettillskott på 0,4 mnkr till investeringsbudgeten att möblera och göra verksamhetsanpassningar i de nya lokaler nämnden hyr
från och med 2018.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordförande 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.
Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av Erik Malm (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S)
och Berthold Gustavsson m.fl. (M) enligt följande:
Nämnden har uppmärksammat den senaste tidens diskussion om
#metoo och att sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i
många branscher. Vi vill därför särskilt betona vikten av ett öppet
samtalsklimat kring frågan och tydliga kanaler för anmälan av förekomsten av trakasserier och övergrepp. Vi anser också att särskild
hänsyn bör tas till personer med otrygga anställningar då de har en
särskilt utsatt situation.
Särskilt uttalande lämnas av Berthold Gustavsson m.fl. (M) enligt följande:
Det har sedan länge riktats skarp kritik, inte minst sedan flyktingkrisen
2015. Utmaningar som överförmyndarnämnden står inför är bland anJusterarnas signatur:
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nat långa handläggningstider, rekrytering av ställföreträdare och förbättrad arbetsmiljö. Det finns även verksamhetsmål som inte uppfylls,
exempelvis handlar det om att genomföra barnkonsekvensanalyser inför ett beslut som rör ett barn. I endast 50 procent av alla beslut har en
barnkonsekvensanalys genomförts. Vidare beräknas prognosen för
2018 bli att 2 500 ensamkommande barn kommer att anlända till Sverige. Sverige beräknas nästa år även öka mottagandet av kvotflyktingar, vilket kan påverka det totala antalet barn som kommer till Sverige.
En utmaning för nämnden blir att ha med i beräkningen att antalet barn
snabbt kan öka och hur detta då ska hanteras.
Det uppmärksammas fortlöpande att många huvudmän lider ekonomisk skada. Detta på grund av att en del gode män och förvaltare utsätter huvudmännen för olika typer av ekonomisk brottslighet. Med
anledning av detta är det viktigt att Stockholms överförmyndarnämnd
vidtar tillräckliga åtgärder så att det inte sker några övergrepp mot
huvudmän i Stockholm.
Överförmyndarnämnden ska under året fortsatt driva ett långsiktigt och
hållbart förändringsarbete mot en effektivare organisation. Ett rättssäkert förfarande är prioriterat för att kunna garantera att människor som
är i behov av en förvaltare får hjälp inom en skälig tid och får sina behov tillgodosedda.
Det personalstrategiska arbetet är centralt för att säkra nämndens kompetensförsörjning på sikt. Nämnden ska sträva efter en god arbetsmiljö
med goda förutsättningar för medarbetarna. I övrigt hänvisar vi till
Moderaternas budgetreservation.
Ersättaryttrande
Ersättaryttrande lämnas av Alexandra Byröd (Fi) enligt följande:
Jag ansluter mig till Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma särskilda uttalande.

§7
Månadsrapport november 2017
BESLUT
Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet
Justerarnas signatur:
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Nämndens budget för 2017 är 69,8 mnkr efter beslut om av budgetjustering för ökade arvodeskostnader på 15,0 mnkr i tertialrapport 2. Förvaltningen bedömer att verksamheten 2017 kommer att gå med ett underskott
på 0,4 mnkr. Nämnden prognostiserar ett underskott på arvodeskostnaderna på 3,0 mnkr. Underskottet har dock förbättrats jämfört med föregående
prognos.
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.

§8
Delegationsordning
Dnr 1.1-276/2017
BESLUT
Överförmyndarnämnden antar den föreslagna delegationsordningen
som börjar gälla den 1 januari 2018.

Ärendet
Den 1 januari 2017 införde överförmyndarnämnden en ny organisation
med enheter och ett nytt arbetssätt där handläggare fick helhetsansvar för
akter. Det har framkommit behov av att revidera gällande delegationsordning i förhållande till den nya organisationen och handläggaransvaret för
att förenkla handläggningsprocesserna.
De förändringar som har gjorts i delegationsordningen är uppdelade i två
kategorier: stilistiska förändringar och nya principer. Det rör sig framför
allt om att enhetschefer ges delegation som tidigare legat på förvaltningschef och handläggare ges delegation att framförallt bevilja samtycke i tillståndsfrågor.
Framlagda förslag till beslut
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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
Ändrad redovisningsperiod samt justering av
arvodesregler
Dnr 1.1-275/2017
BESLUT
1. Redogörelseperioden för ställföreträdare till ensamkommande barn
som väntar på beslut om uppehållstillstånd ändras från och med
2018 till halvår.
2. Nämnden fastställer förtydligande av förutsättningar för sänkning
av arvode för ställföreträdare för ensamkommande barn som väntar
på beslut om uppehållstillstånd i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet
Förvaltningen föreslår att redovisningsperioden för ställföreträdare till ensamkommande barn som väntar på uppehållstillstånd ändras från kvartal
till halvår. Som en konsekvens av beslut i Södertörns tingsrätt beslut föreslår förvaltningen också en ändring av när arvodet kan reduceras om en
redogörelse kommer in för sent.
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.

§ 10
System för intern kontroll
Dnr 1.2-282/2017
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BESLUT
1. Förvaltningen får i uppdrag att till nästkommande nämnd återkomma med en reviderad internkontrollplan där periodicitet och
omfattning i kontroll, ansvarsfördelning och metoder förtydligas i
nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen.
2. Nämnden godkänner därutöver förvaltningens förslag till beslut.
Nämnden anför därutöver följande:
Inom nämnden pågår ett långsiktigt förbättringsarbete för att höja kvaliteten i nämndens verksamhet. Nämnden har tidigare fått kritik från stadens revison, Justitieombudsmannen och Länsstyrelsen i Stockholms län.
För att åstadkomma en bättre kvalitet är nämndens internkontroll central
varför nämnden vill se en tydligare, mer omfattande och fördjupad internkontrollplan.

Ärendet
En god intern kontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Kommunallagen fastställer vad som gäller för den interna kontrollen.
Nämndens interna kontrollarbete består av tre delar; fastställt system för
intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. I system för intern kontroll ska organisation och ansvarsfördelning fastställas.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden fastställer system för intern kontroll.
2. System för intern kontroll överlämnas till nämndens revisorer.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Erik Malm (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och Berthold
Gustavsson m.fl. (M) lägger ett gemensamt förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag till
beslut.
Ersättaryttrande
Ersättaryttrande lämnas av Alexandra Byröd (Fi) enligt följande:
Om jag hade haft rösträtt hade jag anslutit mig till Miljöpartiets,
Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma förslag till beslut.
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§ 11
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12
Funktionshindersrådets protokoll 2017-11-09
Dnr 1.1-33/2017 (10)
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.

§ 13
Inga delegationsbeslut anmäldes.

§ 14
Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva
rörelse
Sekretess

§ 15
Ansökan om samtycke till utlåning av omyndigs
medel
Sekretess

§ 16
Ansökan om uttag av medel från spärrat
bankkonto
Sekretess
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§ 17
Anmälan om behov av anordnande av
ställföreträdarskap
Sekretess

§ 18
Anmälan om behov av anordnande av
ställföreträdarskap
Sekretess

§ 19
Anmälan om behov av anordnande av
ställföreträdarskap
Sekretess

§ 20
Anmälan om behov av anordnande av
förvaltarskap
Sekretess

§ 21
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 22
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 23
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 24
Ansökan om byte av ställföreträdare
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Sekretess

§ 25
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 26
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 27
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 28
Vitesföreläggande
Sekretess

§ 29
Sammanträdet avslutas
Ordföranden Erik Malm (MP) avslutar sammanträdet klockan 17.25.
Ordföranden tackar nämnden och förvaltningen för det gångna året.

Nästa sammanträde: Torsdag den 1 februari 2018.

Vid protokollet

Yvonne Zellman
Justerarnas signatur:

