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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av ledamöter och ersättare i övervakningsnämnder
Ärendet
Övervakningsnämnd
En övervakningsnämnd består av ordförande, vice ordförande och tre andra ledamöter, om inte regeringen förordnar att en viss nämnd ska ha flera ledamöter.
Ordföranden och vice ordföranden ska vara lagfarna och ha erfarenhet av
tjänstgöring som domare.
Valbar till ledamot eller ersättare är den som har rösträtt vid kommunfullmäktigeval och som är folkbokförd inom nämndens verksamhetsområde. Fr o m
den 1 april 2011 är också personer som är 70 år eller äldre valbara.
Den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte väljas till ledamot
eller ersättare. Inte heller får en lagfaren domare, åklagare, polisman,
kriminalvårdstjänsteman eller advokat eller den som annars har till yrke att föra
andras talan inför rätta väljas till ledamot eller ersättare.
Övervakningsnämnden prövar självmant den valdes behörighet. Upphör en ledamot att vara valbar är uppdraget förfallet.
Övervakningsnämnden beslutar om åtgärder beträffande personer som står
under övervakning antingen enligt dom till skyddstillsyn eller som villkorligt
frigivna från fängelsestraff. Därvid prövas för frivårdsklienterna bland annat
frågor rörande meddelanden om varning eller föreskrifter, övervakning,
intensivövervakning, förverkande av villkorligt medgiven frihet och
omhändertagande.
För intagna på anstalt har nämnderna att pröva frågan om vistelse utanför anstalt
(enligt § 34 KvaL). Övervakningsnämnderna har dessutom att i vissa fall besluta
om passtillstånd för såväl anstalts- som frivårdsklientelet. I
övervakningsnämndernas åliggande ingår såväl frivård som häkten och anstalter.
Övervakningsnämnd

Verksamhetsområde

Stockholms Centrums första

Stockholms kommun stadsdelarna
Maria-Gamla stan, Katarina-Sofia,
Enskede-Årsta, Skarpnäck, Farsta,
Vantör, Älvsjö, Liljeholmen, Hägersten,
Skärholmen.
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Stockholms Centrums andra

I Stockholms kommun stadsdelarna
Bromma, Hässelby, Kista,
Kungsholmen, Rinkeby, SpångaTensta, Vällingby, Norrmalm,
Östermalm samt Ekerö kommun.

Stockholm Norr

Danderyds, Järfälla, Lidingö,
Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna,
Sundbybergs, Täby, Upplands-Bro,
Upplands Väsby, Vallentuna,
Vaxholms och Österåkers kommuner

Stockholm Söder

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka,
Nykvarns, Nynäshamns, Salems,
Södertälje, Tyresö och Värmdö
kommuner

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att för tiden 1 januari 2011 – 31 december 2014 välja
tre ledamöter och tre ersättare i envar av följande övervakningsnämnder
Stockholms Centrums första
Stockholms Centrums andra
Stockholm Norr
Stockholm Söder

