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§1
Val av justerare samt tid för justering
Nämnden uppdrar åt Mariana Moreira Duarte (MP) och Berthold
Gustavsson (M) att justera dagens protokoll. Protokollet justeras
den 23 maj 2018.

§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3
Närvarorätt
Nämnden beslutar att ge Tove Hörner rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§4
Anmälan av tidigare protokoll
Justerat protokoll från 2018-04-26 och justerat protokoll från 2018-04-26
allmänna ärenden anmäls.

§5
Förvaltningsinformation
Ingen förvaltningsinformation lämnades.

§6
Tertialrapport 1 2018
Dnr 1.2.2-82/2018
BESLUT
1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
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Överförmyndarnämndens ansvar omfattar bland annat:
 rekrytering och byte av gode män och förvaltare
 tillsyn och arvodering av gode män och förvaltare
 särskilt stöd för rekrytering och arvodering av särskilt förordnade
vårdnadshavare.
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 krävande ärenden.
Nämndens fjärde utmaning är att förbättra arbetsmiljön.
Överförmyndarnämndens femte utmaning är att klara förberedelserna för
en digitalisering.
Nämnden arbetar i enlighet med verksamhetsplanen. Nämnden har för
närvarande en relativt hög personalomsättning, vilket medför att återhämtningen och arbetet med att nå nämndens mål går något långsammare
än vad som tidigare beräknats.
I nämndens budget för 2018 är 42,5 mnkr reserverade för nämnd och förvaltning samt 15,3 mnkr till arvoden. Därtill har 0,5 mnkr tilldelats i investeringsbudget. Kostnader för arvoden över 15,3 mnkr söker nämnden ur
central medelsreserv. Nämnden beräknas begära 20,9 mnkr ur central medelsreserv i samband med tertial 2.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (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
Vice ordförande Berthold Gustavsson m.fl. (M) lämnar följande särskilda
uttalande.
Tertialrapport 1 visar tydligt på nämndens omfattande kvalitetsbrister
och vilka utmaningar verksamheten står inför de kommande åren. Under flera år har överförmyndarnämnden kritiserats för den långsamma
hanteringen av ärenden och de omfattande bristerna i verksamheten.
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Givet den rådande situationen i omvärlden och den ökade tillströmningen av ärenden har det varit en hård arbetsbelastning på nämnden
vilket har medfört bland annat långa handläggningstider. För att kunna
hantera det stora inflödet av ärenden och samtidigt kunna upprätthålla
kontinuitet, kompetens och rättssäkerhet krävs det en översyn av organisationsstrukturen samt att det finns tillräckligt med resurser för att
kunna vända den nuvarande negativa ärendebalansen. Förvaltningen
har tidigare rapporterat om oerfarna ställföreträdare som helt eller delvis saknar utbildning om vad deras uppdrag innebär. En bristande
kompetens riskerar att äventyra rättssäkerheten och misskötsel av uppdraget. Här behövs tydliga krav och utbildning för att ställföreträdarna
ska kunna utföra sitt uppdrag på ett korrekt vis och kunna leverera
rätts- och kvalitetssäkra processer. Vi ser positivt på att det faktiskt genomförs utbildningar för att stärka kompetensen. Men målen om landets mest kompetenta ställföreträdare uppnås fortfarande inte, inte heller målet om antalet ställföreträdare som tagit del av kunskap inom olika områden för möjlighet att ta mer komplexa uppdrag.
Nämnden har vidare två stora utmaningar på personalområdet. Det är
hög personalomsättning och ett alltför lågt medarbetarindex. Det är av
största vikt att staden kan garantera medarbetarna en god arbetsmiljö.
Att inte årsmålet om att Stockholms stad är en bra arbetsgivare med
goda arbetsvillkor uppfylls är ytterst beklagligt.
Det är tydligt att nämnden står inför stora problem och har gjort under
en längre tid. Det är hög tid att ett förändringsarbete inom nämnden nu
prioriteras.

§7
Riktad valinformation
Skrivelse från Bengt Lyngbäck, ledamot i funktionshindersrådet
Dnr 1.1.85-2018
BESLUT
Nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Bengt Lyngbäck.
Ärendet
I en skrivelse till överförmyndarnämnden tar Bengt Lyngbäck, ledamot i
funktionshindersrådet, upp frågan om behovet av riktad valinformation
till vissa målgrupper.
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Huvudmännen har i likhet med alla andra rätt att lägga sin röst i valet till
riksdag, landsting och kommun. Överförmyndarnämnden kan och ska
vara behjälplig i detta sammanhang, genom kommunikationsinsatser riktade till ställföreträdarna. Ställföreträdarna ska upplysa huvudmännen om
deras rätt att rösta. Olika insatser planeras också inför höstens val, i samarbete med valnämndens kansli.
Förvaltningens förslag till beslut
Se under rubriken BESLUT.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (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
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§9
Funktionshindersrådets protokoll 2018-04-12
Dnr 1.1.2-68/2018
BESLUT
Anmälan läggs till handlingarna.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (MP) föreslår med instämmande
från övriga ledamöter att nämnden lägger anmälan till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden lägger anmälan till handlingarna.
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§ 10
Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmäldes.

SEKRETESS
§ 11
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 12
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 13
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 14
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 15
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess
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§ 16
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 17
Anmälan om byte av god man för ensamkommande
barn
Sekretess

§ 18
Vitesföreläggande
Sekretess

§ 19
Anmälan om behov av ställföreträdarskap
Sekretess

§ 20
Ansökan om god man enligt 11 kap 2 §
föräldrabalken
Sekretess

§ 21
Yttrande till JO
Sekretess

Sammanträdet avslutas
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (MP) avslutar sammanträdet
klockan 16.15.
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Nästa sammanträde: Torsdag den 14 juni 2018.

Vid protokollet

Yvonne Zellman
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