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Motion av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskrimineringen av ledamöter i övervakningsnämnderna
Bland Stockholms läns landstings uppgifter ingår att utse ledamöter och ersättare till
övervakningsnämnderna i Stockholms län. Övervakningsnämnder beslutar om
åtgärder beträffande personer som står under övervakning antingen enligt dom till
skyddstillsyn eller som är villkorligt frigivna från fängelsestraff. Nämnderna prövar
bland annat frågor rörande meddelanden om varning eller föreskrifter, övervakning,
förverkande av villkorligt medgiven frihet och omhändertagande.
Valbar till ledamot eller ersättare i övervakningsnämnd är den som har rösträtt vid
kommunfullmäktigeval, som är folkbokförd inom nämndens verksamhetsområde
och som inte fyllt eller under mandatperioden fyller sjuttio år och ej har förvaltare
enligt föräldrabalken. Lagfaren domare, åklagare, polisman, kriminalvårdstjänsteman
eller advokat eller den som till yrket har att föra andras talan inför rätta får ej väljas
till ledamot eller ersättare. Övervakningsnämnd prövar självmant den valdes behörighet. Upphör en ledamot att vara valbar så befrias denne från uppdraget.
Att exkludera personer som fyllt sjuttio år (eller som är äldre än 66 år och kommer
att fylla 70 år under mandatperioden) är ren åldersdiskriminering. Det är omöjligt för
mig att acceptera motivet till en övre åldersgräns. Personer över sjuttio år måste
givetvis anses vara högst lämpliga för uppdrag i en övervakningsnämnd. Uppdragets
karaktär talar snarare för att lång livserfarenhet är en värdefull tillgång i arbetet.
Övervakningsnämnderna har dessutom ofta veckovisa sammanträden på dagtid
vilket är uppdrag som daglediga seniorer kan ha lättare att hinna med.
Att landstinget tvingas diskvalificera personer med stor allmän lämplighet för dessa
delikata och viktiga uppdrag i övervakningsnämnderna är inte rimligt. Med
nuvarande regler så tvingas kompetenta personer att lämna sitt uppdrag. Vi har ofta
vakanser och ålder blir en orimligt tung faktor i jakten på nya förtroendevalda.
Stockholms läns landsting borde därför verka för att få den övre åldergränsen för
valbarhet till övervakningsnämnderna upphävd.
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Med anledning av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta:
att

Stockholms läns landsting ska verka för ett stopp av
åldersdiskrimineringen och ett upphävande av bestämmelsen om en
övre åldergräns för valbarhet till övervakningsnämnderna

att

uppdra till landstingsstyrelsen att skyndsamt tillskriva regeringen i
denna fråga

Stockholm den 3 juni 2010

Erika Ullberg (S)

