Motion av Per Ossmer (SD) och Martin Westmont (SD) om att förbättra kontrollen av
stadens gode män samt förvaltare och att inrätta en fond för skadedrabbade huvudmän
Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att garantera trygghet för personer som inte
själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.
De som behöver en god man kan exempelvis vara äldre, personer med funktionsnedsättning,
minderåriga eller ensamkommande flyktingbarn som sedan tilldelas förvaltare eller god man.
Stockholms stad genom överförmyndarnämnden bör utöka kontrollen av förvaltare och gode
män och tillse att de verkligen är lämpliga för uppdraget. Detta kan bland annat göras genom
fler oanmälda kontroller.
Inte sällan förekommer uppgifter om gode män som har fått i uppdrag att sköta gamlas och
funktionshindrades ekonomi och där pengar har försvunnit. Det kan aldrig accepteras att gode
män utnyttjar sin position och misstanke om brott ska polisanmälas.
Stockholms stad ska garantera tryggheten och rättssäkerheten för huvudmännen genom en
genomlysande uppföljning av handlandet hos de av Stockholms stad anlitade gode männen och
förvaltare. Utbildningen av dem som staden anlitar är viktig och utbildningsplanen bör
kontinuerligt ses över.
Möjligheterna att få brottsskadeersättning vid fall av förskingring av huvudmannens tillgångar,
så kallad förmögenhetsskada, är ytterst begränsade (SFS 2014:322).
Personer som drabbas av gode mäns försummelser eller av direkta bedrägerier ska därför kunna
ersättas ekonomiskt av Stockholms stad. Överförmyndarnämnden bör därför inrätta en särskild
skadeståndsfond, vilket Sverigedemokraterna också föreslagit i sin budget för 2018.
Vi föreslår att kommunfullmäktige beslutar
Att kontrollen och uppföljningen av skötseln hos de av staden anlitade gode männen och
förvaltarna ses över.
Att Stockholms stad beslutar att genom överförmyndarnämnden avsätta medel till en särskild
fond för gode mäns/förvaltares huvudmän, vilka drabbats av ekonomisk skada genom gode
mäns/förvaltares underlåtelser eller brottsliga handlanden. Fonden skall utge ersättning till de
drabbade.
Stockholm den 27 februari 2018
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