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Förslag till beslut
Som svar på remissen hänvisar överförmyndarnämnden till förvaltningens tjänsteutlåtande.

Håkan Andersson
Förvaltningschef

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag framtaget av stadens
kommission för ett socialt hållbart Stockholm om en färdplan för ett
Stockholm för alla. Färdplanen ska identifiera etappmål för staden
fram till år 2040 för att sluta gapet mellan den långsiktiga visionen
och de årliga prioriteringarna i stadens budget.
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Färdplan för ett Stockholm för alla är enligt förvaltningen ett övergripande och ambitiöst upplagt dokument, som kan utgöra en vägledning för stadens olika verksamheter i arbetet att uppnå en socialt
hållbar utveckling och stärka styrningen mot Vision 2040. Det målområde som närmast kan sägas beröra överförmyndarnämnden är
det som handlar om demokrati och trygghet. Till ett demokratiskt
hållbart samhälle hör möjligheten för människor med behov av särskilt stöd att delta i det demokratiska livet efter förmåga. Här fyller
de gode män och förvaltare som överförmyndarförvaltningen rekryterar och utöver tillsyn över en viktig funktion.
Bakgrund
Kommunfullmäktige inrättade 2015 en kommission för ett socialt
hållbart Stockholm med uppdraget att analysera skillnader i livsvill-
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kor i Stockholm och lämna förslag till åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad. Kommissionen har hittills publicerat 18 rapporter
och delrapporter inom områdena Skillnadernas Stockholm, Demokrati och trygghet, Arbete och försörjning, Boende och stadsmiljö
samt Utbildning och uppväxtvillkor.
Ärendet
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommissionen för ett socialt
hållbart Stockholm tagit fram rapporten Färdplan för ett Stockholm
för alla. Färdplanen ska identifiera etappmål för staden fram till år
2040 för att sluta gapet mellan den långsiktiga visionen och de årliga prioriteringarna i stadens budget. Färdplanen svarar mot behovet av att samla stadens gemensamma krafter kring en socialt hållbar utveckling inom fyra målområden: Demokrati och trygghet, Arbete och företagande, Boende och stadsmiljö samt Uppväxt och utbildning. Alla stadens nämnder och bolagsstyrelser föreslås få i
uppdrag att arbeta i färdplanens riktning och beakta underlaget i
sina verksamhetsplaner. Rapporten bifogas.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen har remitterat Färdplan för ett Stockholm för alla
till samtliga facknämnder och stadsdelsnämnder, Stockholms
Stadshus AB, kommunstyrelsens pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor samt råd för mänskliga rättigheter för yttrande senast den 30 november 2018. Inom överförmyndarförvaltningen har
ärendet beretts av förvaltningschefens stab.
Förvaltningens synpunkter
Färdplan för ett Stockholm för alla är ett övergripande och ambitiöst
upplagt dokument, som kan utgöra en vägledning för stadens olika
verksamheter i arbetet att uppnå en socialt hållbar utveckling och
stärka styrningen mot Vision 2040. De områden som färdplanen
spänner över berör i varierande omfattning och grad stadens nämnder och bolag. Det målområde som närmast kan sägas beröra överförmyndarnämnden, sett utifrån överförmyndarnämndens uppdrag
och ansvarsområde, är det som handlar om demokrati och trygghet.
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Att det finns en social sammanhållning i samhället är avgörande för
att överförmyndarnämnden ska kunna rekrytera ställföreträdare
som, i huvudsak på ideell basis, hjälper behövande medmänniskor.
Överförmyndarnämndens uppdrag är att rekrytera, utbilda och utöva
tillsyn över ställföreträdare – gode män och förvaltare – för personer bosatta i Stockholm, som av olika anledningar behöver hjälp i
sin dagliga livsföring att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för
person. Vem som helst kan, i olika skeden i livet, komma att behöva
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en god man eller förvaltare. Huvudsakliga målgrupper är dock äldre, personer med demens, psykiskt funktionshindrade, missbrukare
och ensamkommande flyktingbarn. För närvarande har omkring
10 300 personer i Stockholm stöd av totalt cirka 8 100 engagerade
gode män eller förvaltare.
Till ett demokratiskt hållbart samhälle hör möjligheten för människor med behov av särskilt stöd att delta i det demokratiska livet efter förmåga. Här fyller gode män och förvaltare en viktig funktion.
Även den som har god man och förvaltare har till exempel rätt att
rösta i allmänna val. En utgångspunkt i nämndens handläggning och
tillsyn av ställföreträdare är att huvudmannens möjlighet att få hjälp
att tillvarata sina demokratiska rättigheter ska tillgodoses.
Genomförande och uppföljning av färdplanen föreslås nämnder och
bolagsstyrelser ansvara för genom att de i verksamhetsplaner, tertialrapporter och verksamhetsrapporter konkretiserar och följer upp
sina insatser. Förvaltningen tycker att det är bra att färdplanen, i likhet med andra program, styrs och följs upp inom ramen för stadens
ordinarie styrning och uppföljning.
Sammanfattningsvis anser överförmyndarförvaltningen att förslaget
till färdplan för ett Stockholm för alla är bra och ställer sig därför
positiv till kommunstyrelsens förslag.
________

Bilaga
Färdplan för ett Stockholm för alla, rapport från kommissionen för
ett socialt hållbart Stockholm.
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