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Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har hemställt (ÖFN 211213, § 118) att kommunfullmäktige antar nytt
reglemente för nämnden i enlighet med bilagt förslag. Överförmyndarnämndens reglemente
antogs av kommunfullmäktige 17 december 2009 (§ 241). Den senaste revideringen
genomfördes i samband med att enheten för överförmyndarfrågor organisatoriskt överfördes till
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 27 april 2017 (§ 91). Sedan dess har fullmäktige fattat
beslut avseende nämndens sammansättning och de möjliga formerna för nämndens
sammanträden som berör nämndens reglemente. Lagstiftningen som berör nämnden har också
förändrats vilket innebär att nämnden bör få möjlighet att delegera beslut enligt fler lagar än vad
som idag är möjligt. Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för
överförmyndarnämnden i enlighet med bilagt förslag.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente för överförmyndarnämnden med
ikraftträdande den 1 april 2022.
Beslutsunderlag






Överförmyndarnämnden beslut 211213 § 118
Förslag till reglemente
Reglemente jämförelse
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220131 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-31
Kommunstyrelsen 2022-02-09
Kommunfullmäktige 2022-03-03
Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden
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Överförmyndarnämnden har hemställt (ÖFN 211213, § 118) att kommunfullmäktige antar nytt
reglemente för nämnden i enlighet med bilagt förslag.
Överförmyndarnämndens reglemente antogs av kommunfullmäktige 2009-12-17 (§ 241). Den
senaste revideringen genomfördes i samband med att enheten för överförmyndarfrågor
organisatoriskt överfördes till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 2017-04-27 (§ 91). Sedan
dess har fullmäktige fattat beslut avseende nämndens sammansättning och de möjliga formerna
för nämndens sammanträden som berör nämndens reglemente. Lagstiftningen som berör
nämnden har också förändrats vilket innebär att nämnden bör få möjlighet att delegera beslut
enligt fler lagar än vad som idag är möjligt.
De föreslagna revideringarna innebär i korthet följande.
Reglementets första paragraf beskriver nämndens uppdrag. Förslaget innebär att paragrafen
kompletteras så att nämndens uppdrag och ansvar mer utförligt beskrivs samt att paragrafen
redovisar ansvarsfördelningen mellan överförmyndarnämnden och funktionsstödsnämnden.
I reglementets andra paragraf återfinns de bestämmelser som nämnden är behörig att delegera
beslut enligt, uppräkningen gäller alltså enbart möjligheten att delegera beslut och inte nämndens
egen beslutanderätt. Det är önskvärt att nämnden bereds möjlighet att, inom ramen för
nämndens verksamhetsområde, avgöra vilka beslut som bör delegeras utöver denna uppräkning.
Förslaget innebär därför att uppräkningen stryks.
Av reglementets tredje paragraf framgår att nämnden biträds av en begränsad
förvaltningsorganisation som har sin administrativa hemvist vid arbetsmarknads- och
socialnämnden. Förslaget
innebär att relationen till arbetsmarknads- och socialnämnden förtydligas.
I reglementets femte paragraf beskrivs nämndens sammansättning. Sedan fullmäktige valde
ledamöter och ersättare för innevarande mandatperiod, 2018-12-20 § 300, överensstämmer inte
reglementets beskrivning av nämndens sammansättning med nämndens faktiska
sammansättning. Nämnden har, förutom ordförande och vice ordförande även en andre vice
ordförande.
Av paragrafen framgår det också att nämnden, om ordföranden och första vice ordföranden är
förhindrade från att tjänstgöra, ska utse en ledamot att föra ordet. Förslaget innebär att
paragrafen revideras så att nämndens sammansättning är korrekt återgiven och så att uppgiften
att föra ordet vid ordföranden och första vice ordförandens frånvaro ska skötas av andra vice
ordföranden.
Av reglementets sjunde paragraf framgår att nämnden bestämmer tid och plats för sina
sammanträden. Därtill ska nämnden sammanträda om en ledamot begär det eller om nämndens
ordförande anser det nödvändigt. Den föreslagna revideringen innebär en harmonisering med
kommunallagens 6 kap 23 § och att nämnden, förutom att sammanträda när nämnden beslutat
det, ska sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när en tredjedel av ledamöterna
begär det.
I reglementets åttonde paragraf beskrivs vilka åtgärder som ska vidtas då en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra på ett sammanträde. Även fortsatt bör förhinder meddelas i god tid
men detta
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bör meddelas nämndens sekreterare i första hand. Ledamöterna har också ett eget ansvar för att
uppmärksamma sina ersättare vid förhinder medan ordföranden ansvarar för att en ersättare
inkallas på sammanträdet.
Reglementets nionde paragraf föreslås få ett mer tillgängligt språk. Formuleringen rörande
undertecknande av beslut fattade med stöd av delegationsordningen föreslås utgå.
Reglementet föreslås avslutningsvis kompletteras med en ny paragraf, med de av fullmäktige
sedan tidigare beslutade bestämmelserna rörande digitala sammanträden.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för överförmyndarnämnden i enlighet
med bilagt förslag.
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