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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 28 augusti 2018.

§2
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns.

§3
Närvarorätt
Nämnden beslutar att ge Emelie Mynde, Eigal Awale, Camilla Kadidi och
Ane Marte Mariendal rätt att närvara vid dagens sammanträde.

§4
Anmälan av tidigare protokoll
Justerat protokoll från 2018-06-14 och justerat protokoll från 2018-06-14
allmänna ärenden anmäls. Anmäls att ersättaren Johanna Andersson (Fi)
närvarat vid sammanträdet, men att detta inte framgår av protokollet.

§5
Förvaltningsinformation
Håkan Andersson informerar om den gångna sommaren på förvaltningen.
Cirka 25 anställda och chef har arbetat, vilket bland annat inneburit att
akuta ärenden bättre kunnat tas omhand i år. Vid 16 tillfällen har kontoret
fått lov att stängas tidigare på eftermiddagen på grund av alltför hög värme i lokalen. En skrivelse har skickats till Svenska Bostäder om bland annat den bristande ventilationen.
Inför det stundande valet har förvaltningen tagit fram en broschyr som har
delgivits ställföreträdarna. Broschyren informerar om att huvudmän har
rösträtt och hur ställföreträdaren får hjälpa till vid röstning. Stadens budget presenteras först i november, och den nya nämnden som tillträder vid
årsskiftet kommer att behandla verksamhetsplanen för 2019 i januari. En
förvaltningskonferens ska genomföras i september, där bland annat företagshälsovården kommer att medverka om psykosocial arbetsmiljö, förvaltningens nya arbetssätt ska utvärderas och frågan om hur förvaltningens kommunikationsarbete kan utvecklas ska tas upp. Vid nämndens
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sammanträde i september ska bland annat tertialrapport 2 och reviderad
delegationsordning behandlas.
Joanna Graumann Walnestedt, enhetschef för Tillsyn och utredning 2, informerade om det regelverk som styr överförmyndarverksamheten, överförmyndarens uppgift och tjänstemännens, förtroendevaldas och tingsrättens olika roller i detta sammanhang.

§6
Månadsrapport juli 2018
Dnr 1.2.2-34/2018
BESLUT
Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.
Ärendet
Prognosen för förvaltningen inklusive nämnd är en budget i balans. Prognosen i juli månad på vad nämnden begär i extra medel för ökade arvodeskostnader är 15,9 mnkr. Antalet asylsökande ensamkommande barn
och ensamkommande barn med uppehållstillstånd minskar successivt.
Prognosen för arvoden för ensamkommande barn med uppehållstillstånd
är oförändrad på 10,0 mnkr.
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.
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§7
Anlitande av professionell förvaltare
Dnr 1.1.1-160/2018
BESLUT
Överförmyndarnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att skriva avtal
med företaget Optio för att, i ett enskilt fall där särskilda omständigheter föreligger, anlita en professionell förvaltare, anställd hos företaget.
Nämnden anför därutöver följande:
Det är positivt att möjligheten till extern hjälp utreds. Vi anser liksom förvaltningen att det är problematiskt att vi inte har kunnat inrätta en förvaltarenhet i Stockholms stad. En sådan förvaltarenhet hade kunnat ta sig an
fall där särskilda omständigheter föreligger. Idag finns ca 150 medborgare
i Stockholm som inte alls får sin rätt till ställföreträdare tillgodosedd. En
förvaltarenhet skulle också ha kunnat möjliggöra att överförmyndarförvaltningen hade möjlighet att lägga mer fokus på granskning och uppföljning snarare än svårgenomförd rekrytering av ställföreträdare.
I och med att vi inte i nuläget har en förvaltarenhet inom Stockholm stad
är anlitande av företag med professionella ställföreträdare något som i
vissa fall med särskilda omständigheter skulle kunna vara en lösning. Vi
ser att det är en bra lösning i detta enskilda fall men vill avvakta med att
införa användandet av företag som en återkommande åtgärd inom nämnden. Vi menar att en förvaltarenhet vore en bättre lösning på längre sikt.
Vi vill också poängtera att förvaltningen påpekar att det råder samma osäkerhet kring den lagliga grunden för anlitande av bolag som det gör för
inrättande av förvaltarenhet. Det är inte olagligt, men det råder en oklarhet om tillämpningen av professionella ställföreträdare då det inte är reglerat i lagstiftningen, därför vill vi än en gång lyfta fram behovet av en
översyn på nationell nivå av reglering för tillämpning av professionella
ställföreträdare.
Ärendet
Förvaltningen har ärenden där förvaltningen konstaterar att den ideelle
ställföreträdare skyndsamt behöver entledigas och att det på grund av
mycket speciella omständigheter i ärendena krävs en ställföreträdare med
särskild kompetens och erfarenhet. Förvaltningen gör bedömningen att
dessa uppdrag inte är lämpliga att handhas av ideella ställföreträdare.
Förvaltningen har utrett möjligheten att anlita företaget Optio -hela Sveriges förvaltarenhet för att kunna förordna lämpliga förvaltare i ett fåtal sådana särskilt komplicerade ärenden. Det är ärenden där det visat sig omöjJusterarnas signatur:
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ligt att rekrytera eller olämpligt att ha en lekman som ställföreträdare.
Först när alla andra möjligheter är uttömda är det aktuellt att anlita Optio.
I ett sekretessbelagt individärende föreslås nämnden den 23 augusti 2018
fatta beslut om att förordna en föreslagen ställföreträdare anställd av
Optio.
Om det skulle bli aktuellt att föreslå ytterligare någon ställföreträdare från
Optio kommer detta bli föremål för prövning i överförmyndarnämnden.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Överförmyndarnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att skriva avtal med företaget Optio för att, i ärenden där särskilda omständigheter föreligger, kunna anlita en professionell förvaltare, anställd hos företaget.
2. Beslut om att utse ställföreträdare från Optio ska, i varje enskilt
ärende, fattas av överförmyndarnämnden.
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (MP), Rana Carlstedt m.fl. (S) och
Berthold Gustavsson m.fl. (M) lägger fram ett gemensamt förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt det av
Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna framlagda förslaget.
Ersättaryttrande
Johanna Andersson (Fi) lämnar följande ersättaryttrande.
Hade jag haft rösträtt hade jag anslutit mig till Miljöpartiets, Socialdemokraternas och Moderaternas förslag till beslut.

§8
Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

§9
Mottagningsutredningen (SOU 2018:22) – Ett ordnat
mottagande – gemensamt ansvar för snabb
etablering eller återvändande
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Dnr 1.6-101/2018
BESLUT
1. Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Mottagningsutredningen tar bland annat upp möjligheterna för kommunerna att återsöka kostnader för mottagande av ensamkommande barn.
Betänkandet behandlar även frågan om hur barns bästa ska företrädas i
och med det nya förslaget om ankomstcenter för asylsökande.
Utredningen tar endast upp socialtjänstens omkostnader för vård och omsorg. En kommuns kostnad för ensamkommande barn innefattar dock
både omsorgskostnader och kostnader för god man. I den rörliga del av
ersättningen som föreslås ges till kommunerna är det angeläget att kostnader för god man inräknas.
Förvaltningen ser positivt på att länsstyrelsen i förslaget får en roll att ansvara för att samordna mellan kommunerna, för att ha en beredskap för att
ta emot ett ökat antal asylsökande.
Att barnets asylprocess ska kunna inledas redan i ankomstboendet är positivt då handläggningstiderna kan kortas. Ett biträde företräder emellertid
inte barnet på samma sätt som en god man. Förvaltningen ställer sig mycket kritisk till detta förslag.
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
Berthold Gustavsson m fl (M) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:
Mottagandeutredningen, som regeringen tillsatte 2015, föreslår ett
sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända.
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Huvudförslaget innebär ett system som sträcker sig från asylansökan
till bosättning efter uppehållstillstånd eller återvändande efter avslag.
I betänkandet föreslås inrättande av statliga ankomstcentrum för asylsökande, avresecentrum för asylsökande som fått nej på sin ansökan
samt att möjligheterna till eget boende (EBO) begränsas.
Vi ställer oss positiva till ett samordnat system. Idag saknas en sammanhållen kedja vilket har lett till utdragna väntetider, försenad etablering eller återvändande samt höga kostnader för samhället och enskilda.
Moderaterna ställer sig dock kritiska till vissa punkter i förslaget. Det
handlar bland annat om att personer som bedöms ha möjlighet till uppehållstillstånd ska erbjudas boende inom tre veckor av anvisningskommunen. Enligt nuvarande regelverket måste kommuner erbjuda
boende inom två månader. Det är en stor skillnad. I Stockholm är bostadsbristen påtaglig, att ordna boende på så kort tid är orimligt.
Det måste också vara tydligt gällande ansvarsfrågan för personer som
får avslag att personen lämnar landet. Moderaterna anser att staten bör
vara ansvarig för boende och insatser som är aktuella i samband med
att personer får avslag och ska flytta till ett avresecenter. Socialtjänsten
eller boendepersonal ska inte ansvara för eventuella avhysningar samt
kommunikation eller insatser kopplat till detta.
Moderaterna ställer sig positiva när det gäller begränsning av EBO. Det
har skapat negativa konsekvenser i form av parallellsamhällen, en svart
marknad och trångboddhet. I betänkandet framgår det dock att prövningen utgår från att asylsökande genom skriftliga intyg ska styrka sin boendesituation mot uppställda kriterier, genom registerkontroll av antal folkbokförda på den uppgivna adressen samt särskilda krav på boenden som
inkluderar barn. Som det ser ut idag bor personer inte alltid på den adress
de är folkbokförda på eller registrerade. Av betänkandet framgår inte hur
asylsökandes faktiska boendesituation kontrolleras samt hur ett godkänt
boende följs upp eller säkerställs i praktiken. Det måste finnas tydliga
kontroller för att detta ska fungerar i praktiken.
I betänkandet föreslås även ett obligatoriskt boende på statliga avresecenter för Dublinärenden och personer som fått verkställbara avlägsnandebeslut. Där ska insatser för återvändande kunna erbjudas tillsammans med civilsamhället. Kommunal service som skola, fritidsverksamhet och socialtjänst kommer också att behöva kopplas till avresecentren.
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Moderaterna menar att prioriteringar måste ligga på att korta väntetiderna för att åka hem – inte att erbjuda samhällsinsatser till personer
som ska återvända hem.

§ 10
Automatisering av kommunal verksamhet
Dnr 1.6-90/2018
BESLUT
1. Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till motionärens förslag
att staden undersöker möjligheterna till en ökad automatisering av
kommunal verksamhet.
2. Nämnden hänvisar i övrigt till förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Liberalerna har lagt fram en motion i kommunfullmäktige om automatisering av kommunal verksamhet. Överförmyndarnämndens verksamhetsområde är ett av de exempel som lyfts fram.
Förvaltningen anser att det vore en önskvärd utveckling med en ökad
automatisering där så är möjligt och ställer sig positiv till motionärens
förslag att undersöka detta.
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.
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Beslutsgång
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§ 11
Förbättra kontrollen av stadens gode män och
förvaltare och inrätta en fond för skadedrabbade
huvudmän
Dnr 1.6-89/2018
BESLUT
Som svar på remissen överlämnar överförmyndarnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.
Ärendet
Motionärerna förslår en översyn av kontrollen och uppföljningen av gode
män och förvaltare. Man föreslår också att en skadeståndsfond inrättas för
ersättning till huvudmän som drabbas av ekonomisk skada genom gode
mäns eller förvaltares underlåtelser eller brottsliga handlingar.
Sedan 2016 har kommunfullmäktige tillfört nämnden utökade resurser,
vilket resulterat i att nämnden avsevärt kunnat höja verksamhetens kompetens och kvalitet. En utökning av kontrollarbetet, exempelvis såsom föreslås i motionen, skulle åtminstone på kort sikt kräva ytterligare resurstillskott. Förvaltningen avstyrker förslaget om en kommunal skadeståndsfond då frågan redan är reglerad i lagstiftningen. Ställföreträdaren är enligt föräldrabalken 11 kap. 14 § skadeståndsskyldig gentemot huvudmannen.
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.
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Funktionshindersrådets protokoll 2018-06-07
Dnr 1.1.2-3/2018
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.

§ 13
Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr 1.4-86/2018
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.

§ 14
Delegationsbeslut
Inga delegationsbeslut anmäldes.
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§ 15
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 16
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 17
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 18
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 19
Ansökan om byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 20
Byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 21
Byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 22
Byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 23
Byte av ställföreträdare
Sekretess
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§ 24
Byte av ställföreträdare
Sekretess

§ 25
Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto
Sekretess

§ 26
Ansökan om samtycke till köp av fastighet för
underårigs räkning
Sekretess

§ 27
Ansökan om samtycke för omyndig att driva näring
Sekretess

§ 28
Ansökan om samtycke till placering
Sekretess

§ 29
Ansökan om samtycke till uttag från spärrat konto
Sekretess

§ 30
Vitesföreläggande
Sekretess

§ 31
Omprövning av vitesföreläggande
Sekretess

§ 32
Omprövning av vitesföreläggande
Sekretess

§ 33
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Omprövning av vitesföreläggande
Sekretess

§ 34
Omprövning av vitesföreläggande
Sekretess

§ 35
Omprövning av vitesföreläggande
Sekretess

§ 36
Anmälan om behov av anordnande av
ställföreträdarskap
Sekretess

§ 37
Beslut från JO
Sekretess

Sammanträdet avslutas
Ordföranden Mariana Moreira Duarte (MP) avslutar sammanträdet
klockan 17.00.

Nästa sammanträde: Torsdag den 20 september 2018.
Vid protokollet

Yvonne Zellman
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