
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum Blad nr 

Kommunfullmäktige  1 (4) 
 

Delges: Verkställs av: 

Umeå kommun, Överförmyndaren  
 

§ 100 Inträde i gemensam överförmyndarnämnd med kommuner i 
 Umeå region (Kst/2018:104) 

Ärendebeskrivning 
 
I kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 21 maj 2018 beskrivs att 
Örnsköldsviks kommun har en överförmyndare samt ersättare för överförmyndare.  
 
Sedan år 2014 samverkar Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns, 
Vännäs kommun i en gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun har i skrivelse den 25 januari 2018 
föreslagit att Örnsköldsviks kommun ska inträda i denna samverkan. Förslaget har 
överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning. 
 
Överförmyndarens förslag 
 
Överförmyndaren i Örnsköldsviks kommun och Överförmyndarnämnden i Umeå-
regionen (ÖFUR) har fört samtal kring att Örnsköldsviks kommun ska inträda i 
gemensamma nämnden från och med nästa mandatperiod, med start den 1 januari 
2019. I ÖFUR ingår Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 
kommuner.  
 
Inför innevarande mandatperiod har en utredning om att bilda gemensam nämnd 
genomförts av Wallgren Juridik AB. Vid denna tidpunkt fattade också Örnsköldsviks 
kommun beslut om gemensam nämnd med Sollefteå kommun och Kramfors kommun, 
ett beslut som sedermera inte kunde verkställas då förslaget inte antogs av kommun-
fullmäktige i Sollefteå kommun. Utredningen är alltjämt aktuell och har lagts till 
grund för överförmyndarens förslag till beslut. Wallgren Juridik AB belyser i sin 
utredning att överförmyndarens uppgift med åren har blivit allt mer komplex med fler 
och svårare ärenden. Genom samverkan i en gemensam överförmyndarnämnd kan 
Örnsköldsviks kommun långsiktigt upprätthålla kompetens och kvalitet i en kun-
skapsintensiv verksamhet.  
 
Kommunledningsförvaltningens kommentarer 
 
Enligt 19 kap. 1–2 §§ föräldrabalken måste varje kommun ha en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd. Örnsköldsviks kommun har för den innevarande mandat-
perioden, genom beslut i kommunfullmäktige, valt en överförmyndare.  
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Kommunfullmäktige  2 (4) 
 

Delges: Verkställs av: 

Umeå kommun, Överförmyndaren  
 

§ 100 (forts.) 
 
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet över kommunens ställföreträdare 
(gode män och förvaltare), och uppdraget är att motverka rättsförluster för personer 
som själva inte kan ta tillvara sina rättigheter. Överförmyndaren lyder som andra 
myndigheter under förvaltningslagen. I övrigt är det i första hand regler i föräldra-
balken, förmynderskapsförordningen och lagen om god man för ensamkommande barn 
som reglerar verksamheten.  
 
Enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken kan en överförmyndare delegera det mesta av sitt 
beslutsfattande till en kommunal tjänsteman. Denna bestämmelse utgör grunden för 
verksamheten i överförmyndarens nuvarande förvaltningsorganisation. Enligt lagens 
förarbeten innefattar detta även kommunala tjänstemän i en annan kommun, se prop. 
1993/94:251 s. 281 ff. 
 
Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap. 16 § 
föräldrabalken och i 3 kap. 9 § kommunallagen. Den gemensamma överförmyndar-
nämnden ska utföra de uppgifter som ankommer på överförmyndaren i respektive 
kommun enligt lag att sköta.  
 
Av 19 kap. 7 § föräldrabalken framgår att överförmyndare eller ledamot i överför-
myndarnämnd väljs för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då 
val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. Den nya mandatperioden för över-
förmyndaren eller överförmyndarnämnden löper således från och med den  
1 januari 2019. 
 
Förslaget om samverkan i gemensam nämnd innebär en nämnd med tio ledamöter. 
Umeå kommun utser tre ledamöter och tre ersättare, Örnsköldsviks kommun två 
ledamöter och två ersättare och de övriga kommunerna en ledamot och en ersättare 
vardera. Vidare innebär förslaget att förvaltningskontoret i Örnsköldsvik ska hand-
lägga de ärenden som enligt lag ska handläggas av överförmyndaren i Örnsköldsviks 
kommun. Örnsköldsviks kommun ska fortsatt vara arbetsgivare för den personal som 
är anställd vid kontoret i Örnsköldsvik. Umeå kommun är värdkommun.  
 
Kommunledningsförvaltningen ser flera fördelar med en gemensam nämnd, bland 
annat minskad sårbarhet, tillgång till expertis inom olika områden och effektivare 
handläggning genom erfarenhetsutbyte mellan handläggarna.  
 
Förutsättningarna för samverkan i den gemensamma överförmyndarnämnden regleras i 
förslag till avtal samt reglemente. 
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§ 100 (forts.) 
 
Ekonomi 
 
Av bilaga 2 till avtalet framgår beräkningsgrund och beräkningsmodell för Örn-
sköldsviks kommuns andel av den gemensamma nämnden. Nyckeln uppdateras 
årligen med aktuella befolkningssiffror. För Örnsköldsviks kommun baseras 
kostnaderna på 45 procent nämndsekreterare.  
 
Kostnader för utbildning för Örnsköldsviks ledamöter och ersättare ingår också.  
Den årliga kostnaden, bestående av en fast och rörlig del uppgår till 122 116 kronor 
(befolkning sept 2017).  
 
Sammanträdesersättning och övriga ekonomiska förmåner till de förtroendevalda 
betalas enligt kommunallagen av den kommun som valt honom/henne. Beräknings-
grunden har granskats av samhällsbyggnadsförvaltningen, där verksamheten finns 
idag.  
 
Övrigt 
 
Ärendet har varit föremål för förhandling enligt MBL 11 §.  
 
Barn- och ungdomskonsekvensanalys 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut bedöms inte ha några negativa 
konsekvenser ur ett barn- och ungdomsperspektiv.  
 
Beredande instans förslag till beslut 
 
Kommunledningsförvaltningens skrivelse daterad den 21 maj 2018. 
Arbetsutskottets § 94/2018. 
Kommunstyrelsens § 97/2018. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
 
Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Annika Westin (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag  
 
Kommunfullmäktige beslutar att inträda i den gemensamma överförmyndarnämnden i 
Umeåregionen tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln 
och Vännäs kommuner från den 1 januari 2019, i enlighet med samverkansavtal. 
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Delges: Verkställs av: 

Umeå kommun, Överförmyndaren  
 

§ 100 (forts.) 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun blir värdkommun.  
 
Kommunfullmäktige godkänner reglemente och samverkansavtal med tillhörande  
bilagor 1–3.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 
Vindeln och Vännäs kommun fattar motsvarande beslut.  
- - - - - 
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