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Nr 135. Delårsbokslut och helårsprognos 2010 för Uppsala kommun och kommunkoncern

Ärendet
Underlag med delårsbokslut per augusti och
årsprognos för Uppsala kommun och kom
munkoncernen redovisas enligt bilaga 1.

Kommunfullmäktige

Föredragning
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet, mätt per delår och
som prognos för året, för Uppsala kommun
med bolag, kommunkoncernen, har förbättrats
i relation till både budget och resultat föregå
ende år. I förbättringarna ligger flera intäkter
av engångskaraktär såsom vinster vid försälj
ningar av fastigheter, lägenheter samt exploa
teringsmark. Även när dessa frånräknas finns
dock en resultatförbättring.
Nästan alla nämnder och styrelse, undanta
get gäller tre, klarar att bedriva verksamheten
inom anvisade kommunbidrag. Mer än hälften
av inriktningsmålen kommer att uppnås under
mandatperioden. För många av inriktningsmå
len har dock måluppfyllelsen inte kunnat re
dovisas.
Det finansiella läget för Uppsala kommun
redovisar fortsatt större finansiella tillgångar
än skulder, dvs en positiv nettoposition.
Alla bolag uppfyller ägardirektiven men tre
klarar inte sina respektive avkastningskrav.
Sammantaget bedömer kommunlednings
kontoret att resultaten för både kommun och
kommunkoncern kommer att bli bättre än vad
som redovisas i nu aktuella prognoser.

(KSN-2010-0444)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta
att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti
2010 för Uppsala kommun och kommunkon
cernen, samt
att fastställa resultat- och balansräkningar
för Uppsala kommun och kommunkoncernen
(bilaga 1, utsändes separat).
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del
beslutat
att anmäla helårsprognosen för 2010 upprät
tad per 31 augusti till kommunfullmäktige,
att uppmana de nämnder som prognostiserar
underskott i sina verksamheter att fortsätta ar
betet med att nå ekonomi i balans, samt
att redovisa uppföljningen av kommunfull
mäktiges och kommunstyrelsens uppdrag en
ligt bilaga 2 (utsändes separat).
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell,
Johan Lundqvist (båda MP) och Ilona Szatma
ri Waldau (V) reserverar sig i form av särskilt
yttrande enligt bilaga 3.
Uppsala den 3 november 2010
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren, Stefan
Hanna, Ebba Busch, Marlene Burwick, Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist och Ilona Szat
mari Waldau.
Dessutom närvarande: Sofia Spolander,
Irene Zetterberg, Milischia Rezai och Frida
Johnsson.

Ekonomiskt utfall för kommunkoncernen
I delårsbokslutet redovisas ett resultat som är
bättre än resultatet vid motsvarande tidpunkt
föregående år. Delårsbokslutet för kommun
koncernen per augusti 2010 är 413 miljoner
kronor.
Prognosen för året som helhet är även den
bättre än både resultatet föregående år och
budgeten för innevarande år. Prognosen för
helåret 2010 är 324 miljoner kronor.
Ekonomiskt utfall för nämnder och styrelser
Delårsbokslutet för Uppsala kommun till och
med augusti är 354 miljoner kronor. Det är 107
miljoner kronor bättre än samma period 2009.
Vi har under 2010 sett en fortsatt förbättring av
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skatteintäkter samtidigt som kostnadsutveck
lingen ligger något högre än de antaganden
som budgeten baserades på. En del i kostnads
ökningarna är av tillfällig karaktär varför kost
nadsnivån inför nästa år inte påverkas fullt ut
av den ökade takten under innevarande år.
Prognos per augusti för nämnder och
styrelser
Helårsprognosen visar på ett resultat om 268
miljoner kronor. Det är 166 miljoner kronor
bättre än budget för året och även en förbättring
i relation till resultatet föregående år. Förbätt
ringen beror främst på vinster från försäljning
av anläggningstillgångar, vinster från exploa
teringsverksamheten och högre skatteintäkter.
Det prognostiserade resultatet motsvarar ett
överskott på 3,1 procent av skatter och bidrag
Resultatet i prognosen är på en sådan nivå att
det inte bara överträffar årets budget, som var
på 1,2 procent, utan även klarar det långsiktiga
finansiella målet om ett överskott på minst 2,0
procent.
Målet om en självfinansieringsgrad (finan
siering som kommer från den egna verksamhe
ten) om minst 75 procent uppnås då självfinan
sieringsgraden i prognosen är 96 procent. Det
innebär att nästan hela investeringsvolymen
finansieras med egna medel.
Nettopositionen (skillnaden mellan upp
låning, vidareutlåning till våra bolag, likvida
medel och placeringar) är fortsatt positiv och
beräknas för året hamna på 460 miljoner kro
nor. Jämfört med föregående år är det en för
sämring med 114 miljoner kronor som beror på
att vi finansierat våra investeringar med egna
medel.
Nettokostnadsutvecklingen är högre än bud
geterat men uppvägs av ökade skatteintäkter.
Den högre nettokostnadsutvecklingen beror
främst på dels kostnader för pensioner, pen
sionsutbetalningar som hör till åtaganden äldre
före 1998 täcks inte inom verksamhetens kost
nader, dels kostnader för fastighets- och gatu
skötsel som på grund av den kalla vintern blev
dyrare än budgeterat. Till del kommer de öka
de kostnaderna att följa med till kommande år.
Prognosen visar vidare att drygt hälften av
inriktningsmålen kommer att uppnås under
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året. Uppföljningen av inriktningsmålen visar
att det för en andel av målen inte går att dra
någon slutsats om målen kommer att nås under
mandatperioden. I denna del erfordras ett för
stärkt arbete med att i planeringsstadiet iden
tifiera och kvantifiera de effektmål som ska
knyta an till inriktningsmålen.
Flertalet nämnder har i sina prognoser en
ekonomi i balans. Framförallt bör framhållas
socialnämnden för barn och unga som har fort
satt sitt arbete med en ekonomi i balans och
redovisar i sin prognos ett positivt resultat.
De nämnder som i sina prognoser aviserar
underskott är:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
prognostiserar ett underskott med 25 miljoner
kronor. Underskottet beror till största delen på
ökat ekonomiskt bistånd som beräknas ge en
merkostnad på 42 miljoner kronor jämfört med
de bedömningar som gjordes inför året.
Nämnden för vuxna med funktionshinder
prognostiserar ett underskott med sju miljoner
kronor. Underskottet beror på ett ökat åtagande
inom alla delar av nämndens verksamhet.
Gatu- och trafiknämnden beräknar sitt un
derskott till 6 miljoner kronor vilket främst
beror på minskade intäkter inom parkerings
verksamheten till följd av ändrade momsreg
ler. De merkostnader nämnden haft för vinter
väghållning täcks enligt gällande spelregler till
90 procent av finansförvaltningen. Detta har
beaktats i prognosen för finansförvaltningen.
Fastighetsnämnden har ett underskott på 29
miljoner kronor när vinster från försäljning
av anläggningstillgångar och exploaterings
verksamheten räknas bort. Underskottet beror
främst på den snörika och kalla vintern som
ökade kostnaderna för skötsel, tillsyn, snöröj
ning och sandning av kommunens fastigheter.
Produktionsstyrelserna/nämnden visar till
sammans ett positivt resultat på 16 miljoner
kronor. Resultatet är mätt efter det att effekti
viseringskravet på 57 miljoner kronor belastat
styrelserna/nämnden.
Sammantaget bedömer kommunlednings
kontoret att resultaten för både kommun och
kommunkoncern kommer att bli än bättre än
vad som redovisas i nu aktuella prognoser. Be
dömningen baseras dels på redovisade osäker
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heter i prognoserna dels på en samlad analys
på utvecklingen av ekonomin.
Kommunfullmäktiges och kommunstyrel
sens uppdrag redovisas i bilaga 2.
Samtliga nämnders kommentarer till sina res
pektive delårsbokslut och helårsprognos finns i
akten samt hos kommunstyrelsens sekreterare.
Bilaga 3
S-, MP-, V-reservation i form av särskilt
yttrande
Uppsala kommuns prognos pekar på ett över
skott. Det är i grunden positivt att kommunen
har en stark och stabil ekonomi med ökande
skatteintäkter. Däremot är det mindre positivt
när nämnder går med överskott jämfört med
budget på grund av bland annat stora rationali
seringar som går ut över verksamhetens kvali
tet, som t.ex. äldrenämnden.
Det är också oroväckande att budgeten för
ekonomiskt bistånd underbudgeterats. De kraf
tigt ökade kostnaderna för försörjningsstödet
rimmar illa med delårsbokslutets konstaterade
att målet om utanförskapet ska brytas genom
fokus på arbetslinjen är på väg att uppnås. Om
man med utanförskap menar personer som är
beroende av försörjningsstöd är det uppenbart
att målet om att bryta utanförskap inte är på
väg att uppnås.
Den så kallade kampen mot utanförskapet
innebär ökade kostnader för socialbidrag. En
statlig passivitet i arbetsmarknadspolitiken le
der till en övervältring av kostnader till kom
munerna i form av ökade socialbidragskost
nader. Av den tänkta arbetslinjen har i stället
blivit en bidragslinje.
De sammanlagda konsekvenserna av den
borgerliga majoritetens politik är att den leder
till att utanförskapet ökar. En politik som ska
par ökade klyftor och orättvisor.
På miljöområdet är också delårsbokslutet
dyster läsning, då i princip inga mål på miljö
området kommer att uppnås.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vän
sterpartiet hade ett annat förslag till Inrikt
ning Verksamhet Ekonomi. En inriktning som
innebar minskade klyftor istället för ökade. Vi
konstaterar att med en rödgrön IVE hade också
delårsbokslutet sett annorlunda ut.
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Nr 136. Genomförandeutredning - samverkan i gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 2011
(KS-2010-0209)

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta
att, under förutsättning av motsvarande be
slut i berörda kommuner, bilda en gemensam
överförmyndarnämnd för Heby, Håbo, Kniv
sta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östham
mars kommuner med Uppsala kommun som
värdkommun från och med 1 januari 2011,
att anta bifogat reglemente för den gemen
samma överförmyndarnämnden,
att anta bifogat förslag till avtal om samver
kan,
att från och med 1 januari 2011 överföra
överförmyndarnämndens kommunbidrag på
10 135 tkr till den gemensamma överförmyn
darnämnden,
att Uppsala kommuns överförmyndarnämnd
avvecklas den 31 december 2010, samt
att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta nöd
vändiga åtgärder för att Uppsala Kommun ska
kunna fungera som värdkommun för den ge
mensamma överförmyndarnämnden.
Anmäls att kommunstyrelsen för egen del
beslutat
att uttala att, i avtalets § 8, effektiviserings
beredningen fungerar som forum till dess an
nat forum etableras mellan de samverkande
kommunerna, samt
att uttala att nämnden bör ha en bred partipo
litisk sammansättning.
Uppsala den 3 november 2010
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
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Cecilia Hamenius, Peter Nordgren, Stefan
Hanna, Ebba Busch, Marlene Burwick, Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist och Ilona Szat
mari Waldau.
Dessutom närvarande: Sofia Spolander,
Irene Zetterberg, Milischia Rezai och Frida
Johnsson.
Ärendet
Regionförbundet i Uppsala läns effektivise
ringsberedning har i skrivelse 1 oktober 2010
till Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala,
Älvkarleby och Östhammars kommuner över
lämnat förslag om att en gemensam nämnd för
överförmyndarfrågor bildas i Uppsala län med
Uppsala kommun som värdkommun fr o m
2011 (bilaga 1).
Föredragning
Samtliga kommuner i Uppsala län med un
dantag för Enköpings kommun har fattat ett
inriktningsbeslut att verka för bildandet av en
gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala
län samt att Uppsala kommun ska vara värd
kommun för den gemensamma nämnden.
Uppsala kommunstyrelse fattade sitt beslut
den 16 juni 2010 § 118 efter hörande av över
förmyndarnämnden. Föreliggande förslag att
bilda en gemensam nämnd för överförmyndar
frågor är en naturlig följd av detta inriktnings
beslut.
En genomförandeutredning, med represen
tanter från samtliga samverkande kommuner,
har tagit fram bilagt förslag till detaljorgani
sation för den framtida gemensamma över
förmyndarnämnden. Utredningen har belyst
frågor om organisation, ekonomi, personal och
juridik men även frågor som lokal tillgäng
lighet och service, information, rekrytering,
lokaler, arkiv och plan för fusion av de sam
verkande kommunernas verksamheter.
Den gemensamma nämnden benämns
”Överförmyndarnämnden i Uppsala län”. Upp
sala kommun blir värdkommun och ett gemen
samt kontor upprättas genom att bygga vidare
på överförmyndarkontoret i Uppsala kommun.
Under 2011 flyttas verksamheterna successivt
in till överförmyndarkontoret i Uppsala enligt
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en särskild implementeringsplan. Vid utgången
av 2011 ska samtliga ärenden ha överförts till
det gemensamma överförmyndarkontoret.
För att säkerställa att samtliga kommuninvå
nare i de medverkande kommunerna enkelt har
tillgång till en handläggare ska expeditionstider
upprättas lokalt i respektive kommun. Mottag
ning ska finnas en gång i veckan löpande un
der året med en förstärkt tillgänglighet under
februari månad då årsräkningarna ska lämnas
in. En utvärdering ska ske efter ett år för att sä
kerställa att nivån på expeditionstid motsvarar
det faktiska behovet. Därutöver ska det i varje
deltagande kommun, undantaget Uppsala, fin
nas en person/funktion i kommunen som ges
en särskild utbildning i överförmyndarfrågor
och som kan svara på enklare frågor rörande
verksamheten.
Ekonomiska konsekvenser och dess
finansiering
Överförmyndarverksamhetens kostnader be
står främst av kostnad för personal och övrig
verksamhet samt kostnad för arvode till gode
män och förvaltare. Idag är ambitionsnivåerna
olika i samtliga kommuner för överförmyn
darverksamheten. Vid en samverkan kommer
ambitionsnivån att på sikt bli samma i samt
liga kommuner. Detta kommer att få till följd
att kostnadsnivån ökar i vissa kommuner och
minskar i andra. Det kommer att krävas något
eller några år innan en harmonisering uppnås
och fram till dess bör kostnaderna för arvode
hanteras av varje kommun. Utredningens för
slag att detta ska gälla till och med 2014 är en
rimlig tidsgräns.
Ett förslag till budget för den gemensamma
nämnden är upprättat för 2011 och bygger på
kommunernas gällande budgetförutsättningar
för 2011. För Uppsala kommun innebär för
slaget ingen kostnadspåverkan i förhållande
till beslutet om kommunbidrag för 2011. Kost
nader för genomförandet är också upptagna
i förslaget till budget för den gemensamma
nämnden 2011.
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Genomförandeutredning – gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 2011
Syfte och mål
Utredningen ska senast 2010-09-30 lämna ett
förslag på detaljorganisation för en gemensam
överförmyndarnämnd i Uppsala län från och
med den 1 januari 2011 med Uppsala kom
mun som värdkommun. Utredningen ska vara
underlag för kommunfullmäktiges beslut om
inrättande av en gemensam överförmyndar
nämnd per den 1 januari 2011.
Inrättandet av en gemensam överförmyndar
nämnd ska åstadkomma en minskad sårbarhet
för överförmyndarverksamheten i Uppsala län
och en ökad rättsäkerhet för de som är berörda
av verksamhetsområdet inom länet. En ge
mensam överförmyndarnämnd kommer även
att säkerställa att samverkande kommuner är
väl rustade för kommande förändringar och
volymökningar inom överförmyndarverksam
heten
Bakgrund
Kommundirektörerna i Uppsala län har initie
rat en förstudie om samverkan för överförmyn
darverksamheten i Uppsala län. Förstudien vi
sar på att verksamheterna i länet är små och
att de är sårbara. Vidare visar förstudien på
att verksamheten kommer att vara i behov av
en tydligare juridisk kompetens som följd av
kommande förändringar av lagstiftning och ut
ökade arbetsuppgifter. Förstudien visade också
att flera kommuner står inför nyrekryteringar
som en följd av pensionsavgångar inom en
väldigt snar framtid. Förstudien biläggs denna
utredning.
I förstudien konstaterades att de möjliga
samverkansformer som erbjuds för överför
myndarverksamhet är civilrättsliga avtal och
gemensam nämnd. När dessa ställdes mot var
andra framstod en gemensam nämnd som det
mest fördelaktiga. Vid gemensam nämnd ska
utses en värdkommun. Då Uppsala ligger mitt
i länet och har flest invånare bedömdes det som
mest ändamålsenligt att Uppsala kommun tar
rollen som värdkommun.
Samtliga kommuner i Uppsala län föreslogs
därför fatta ett inriktningsbeslut innebärande
att verka för bildandet av en gemensam över

förmyndarnämnd för Uppsala län samt att
Uppsala kommun skulle vara värdkommun för
den gemensamma nämnden. Vidare föreslogs
uppdra åt Uppsala kommun att tillsätta en ge
nomförandeutredning med uppgift att presen
tera ett förslag till detaljorganisation senast
den 30 september 2010. Utredningen skulle
ha representanter ifrån samtliga intresserade
kommuner.
Med undantag för Enköpings kommun an
togs förslaget i samtliga kommuner i länet. I
Uppsala och Håbo och Enköping lämnade
överförmyndarnämnderna negativa remissvar.
Mot bakgrund av att Enköping valt att stå ut
anför utredningen har inte heller förutsättning
arna för deras deltagande i en samverkan varit
en del av genomförandeutredningen.
Uppdraget
Genomförandeutredningen har till uppdrag att
presentera en detaljorganisation för en framtida
gemensam överförmyndarnämnd. Utredningen
ska därmed belysa frågor som organisation,
ekonomi, personal och juridik men även frå
gor som lokal tillgänglighet och service, in
formation, rekrytering, lokaler, arkiv och plan
för fusion av de samverkande kommunernas
verksamheter. För att säkra verksamheten för
framtida förändringar lämnas även en del för
slag på framtida lösningar såsom e-förvaltning
och förvaltarenheter.
I utredningen har deltagit representanter
från samtliga samverkande kommuner. Ut
redningen har genomförts av Bodil Person –
Heby, Izzo Randhav – Håbo, Mats Eriksson
– Knivsta, Göran Carlsson – Tierp, Inga-Lill
Aronsson – Älvkarleby, Therese Westerlund –
Östhammar, Bo Frändén – Uppsala och Peter
Wråke – Uppsala.
Tidplan
Beslut om en gemensam överförmyndarnämnd
måste tas av fullmäktige i varje medverkande
kommun senast den 31 december 2010. En
ny möjlighet att verka i gemensam nämnd
finns först inför verksamhetsåret 2015. Efter
att utredningen har presenterats för Region
förbundets effektiviseringsberedning ska den
därför snarast vidare ut till varje kommun för
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ställningstagande. Några ytterligare utred
ningsmöjligheter finns inte därefter. Förutsätt
ningarna för en samverkan 2011 bygger på att
utredningens förslag kan antas.
Framtida gemensam organisation
En gemensam överförmyndarnämnd bildas för
Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkar
leby och Östhammars kommuner från och med
1 januari 2011. Uppsala kommun blir värdkom
mun för den gemensamma nämnden. Ett gemen
samt kontor upprättas genom att bygga vidare
på överförmyndarkontoret i Uppsala kommun.
Under 2011 flyttas verksamheterna successivt
in till överförmyndarkontoret i Uppsala enligt
en särskild implementeringsplan. Vid utgången
av 2011 ska samtliga ärenden ha överförts till
överförmyndarkontoret i Uppsala.
För att säkerställa att samtliga kommunin
vånare i de medverkande kommunerna enkelt
har tillgång till en handläggare ska expedi
tionstider upprättas lokalt i respektive kom
mun. Mottagning ska finnas en gång i veckan
löpande under året med en förstärkt tillgäng
lighet under februari månad då årsräkningarna
ska lämnas in. En utvärdering av systemet ska
ske efter ett år för att säkerställa att nivån på
expeditionstid motsvarar det faktiska behovet.
Därutöver ska det i varje deltagande kommun
undantaget Uppsala finnas en person/funktion
i kommunen som ges en särskild utbildning
i överförmyndarfrågor och som kan svara på
enklare frågor rörande verksamheten.
Gemensam nämnd
Utredningen föreslår att en gemensam överför
myndarnämnd bildas för Heby, Håbo, Knivsta,
Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar
från och med 1 januari 2011. Utredningen fö
reslår att den gemensamma nämnden kallas
Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
Idag har Heby, Håbo, Knivsta och Uppsala
överförmyndarnämnder. I Tierp, Älvkarleby
och Östhammar har man istället valt enskilda
överförmyndare samt ersättare. Samtliga upp
räknade kommuner har antagit ett inriktnings
beslut för bildandet av en gemensam överför
myndarnämnd i Uppsala län från och med 1
januari 2011.
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Förutsättningar för bildandet av en gemensam
nämnd
Kommunallagen ger sedan 1997 en möjlighet
för kommuner och landsting att bilda gemen
samma nämnder. Även om det i kommunalla
gen inte tas upp några undantag för att bilda
gemensam nämnd ansågs det länge tveksamt
att gemensamma nämnder skulle kunna använ
das för överförmyndarnämnder. För att förtyd
liga att möjligheterna att bilda gemensamma
nämnder även gällde överförmyndarnämnder
togs det 2006 in en bestämmelse i föräldrabal
ken som förtydligar att möjligheterna att bilda
gemensam nämnd även gällde för överförmyn
darnämnder.
Två eller flera kommuner kan således besluta
om att bilda gemensam överförmyndarnämnd.
Vid bildandet av en gemensam nämnd utses en
av de samverkande kommunerna att vara värd
kommun och nämnden ingår i den kommunens
organisation. Uppsalas storlek och geografiska
placering i länet gör att Uppsala har framstått
som det naturliga valet som värdkommun.
Varje kommun måste vara representerad
av en ledamot samt en ersättare. Det är enligt
kommunallagen värdkommunen som utser
ordförande och vice ordförande i en gemen
sam nämnd. Detta innebär dock inte att värd
kommunen är bundna att utse ledamöterna från
den egna kommunen utan det är även möjligt
att välja ordförande och vice ordförande från
någon av de andra samverkande kommunerna.
Utredningen föreslår att ordförande utses från
Uppsala men att vice ordförandeposten bör ut
ses från annan kommun än Uppsala.
Den gemensamma nämnden ska vid ett full
ständigt deltagande från de kommuner som an
tagit inriktningsbeslutet bestå av nio ledamöter
och nio ersättare. Med hänsyn till att Uppsala
utgör två tredjedelar av den gemensamma
nämndens ärenden bör det återspeglas i nämnd
sammansättningen. Uppsala föreslås därför ha
tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Öv
riga samverkande kommuner föreslås ha en
ordinarie samt en ersättare.
Ersättning till ledamot och ersättare
Arvode och kostnadsersättning till beslutas av
varje samverkande kommun för sin ledamot
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och ersättare. Utredningen föreslår även att
ersättningen betalas ut och administreras av le
damotens respektive ersättarens kommun.
Avtal om samverkan och reglemente
Samverkan i en gemensam nämnd ska utgå
från att nämndens uppgifter, verksamhet och
arbetsformer ska grundas på en överenskom
melse om samverkan och ett reglemente. Båda
dessa rättsliga instrument behövs men har i
stort skilda funktioner. Avtalet ingås mellan
de samverkande parterna och ska reglera sam
arbetets gränser och parternas rättigheter och
skyldigheter gentemot varandra. Reglementet
fastställs av kommunfullmäktige i var och en
av de samverkande kommunerna och ska reg
lera nämndens verksamhet och arbetsformer.
Utredningens förslag till avtal om samver
kan och reglemente bifogas utredningen bilaga
1 och 2.
Delegation
Överförmyndarverksamheten är beslutsin
tensiv och när organisationsformen nämnd
används istället för överförmyndare krävs det
att beslutsfattandet i det dagliga arbetet kan
ske på delegation. Föräldrabalken som är den
lag som reglerar överförmyndarverksamheten
ger långtgående möjligheter att delegera be
slutsrätt. Det som inte är möjligt att delegera
är vitesförelägganden, att (tvångsvis) skilja
en ställföreträdare från sitt uppdrag, upphäva
avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo, att
fatta avslagsbeslut eller beslut av principiell
karaktär samt framställningar till fullmäk
tige. Övriga beslut är möjliga att delegera. I
det största flertalet överförmyndarnämnder
tillämpas därför en långtgående delegation till
tjänstemannaorganisationen. Enligt Uppsalas
nuvarande delegationsordning är allt som går
att delegera också delegerat.
Enligt kommunallagen ska beslut som tagits
på delegation anmälas till den delegerande
nämnden. För överförmyndarnämnden finns
en särskild regel i föräldrabalken (Föräldra
balken 19 kap. 14§.) som stadgar att beslut
som tagits på delegation inte behöver anmälas.
Med hänsyn till den stora mängd beslut som
fattas inom överförmyndarverksamheten är det

av praktiska skäl viktigt att inte rutinbetonade
beslut anmäls. Dock kan det finnas anledning
för att säkerställa en fungerande intern kontroll
att vissa beslut återkopplas till nämnden i form
av en anmälan. Det är överförmyndarnämnden
som avgör vilka beslut som ska anmälas.
Beslut om att tillåta överförmyndarnämnden
att delegera beslutsrätten fattas av fullmäktige.
Därefter är det överförmyndarnämnden som
tar ställning till i vilken omfattning delegation
ska ske.
Gemensam förvaltning
Nuläge
Idag har alla kommuner utom Knivsta en egen
organisation för överförmyndarverksamheten.
Överförmyndarkontoret i Uppsala sköter Kniv
stas överförmyndarärenden med stöd av ett av
tal. Handläggningen av Knivstas ärenden följer
de riktlinjer som överförmyndarkontoret i övrigt
tillämpar och handläggningen sker med stöd av
en långtgående delegationsordning.
Heby har en handläggare som arbetar heltid
med ärendehandläggning. Hon går i pension
under 2011. De har därutöver en person anställd
som förvaltare. Lösningen med en anställd för
valtare kommer att avvecklas av Heby.
Håbo har en handläggare som avsätter delar
av sin tjänst för verksamheten utöver det han
terar han budgetrådgivning.
Knivsta saknar egen handläggare och köper
tjänsten av Uppsala motsvarande en halvtids
tjänst.
Tierp har en tjänstgörande överförmyndare
med juristkompetens samt en handläggare på
deltid. Under 2010 har det skett en förstärk
ning med ytterligare en deltid.
Uppsala har åtta tjänstemän motsvarande
7,85 årsarbetare inkluderat Knivstas halvtid.
Älvkarleby har en handläggare som avsätter
ca en halvtidstjänst för överförmyndarverk
samhet samt en tjänstgörande överförmyn
dare.
Östhammar har en heltidstjänst för sin hand
läggare samt stöd av en överförmyndare som
är en tjänsteman med jurist kompetens och ar
betar som upphandlingsstrateg. I Östhammar
har man även nyligen nyrekryterat en jurist
som handläggare.
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Det som präglar verksamheterna är att de är
små i förhållande till kommunens organisation
i övrigt. I de allra minsta kommunerna avsätts
mindre än en heltid till verksamheten. Hand
läggningen är relativt komplicerad och kräver
normalt sett tillgång till juridisk kompetens
för att kunna bedrivas rättssäkert. Idag arbetar
ungefär 12,3 årsarbetare med överförmyndar
verksamhet i de kommuner som är intresserade
av samverkan.
Verksamhetens storlek gör även att den
är känslig för personalomsättning, sjukdom
mm. Vid personalomsättning riskerar man
med kunskapen orienterad till en eller ett par
personer att all kunskap om verksamheten går
förlorad. Verksamhetens tillsynsansvar rör
betydande belopp och som exempel kan näm
nas att i Uppsala utövas tillsyn över närmare
en miljard kronor. Risken för att ett felaktigt
hanterat ärende ska röra betydande belopp är
därför stor.
Framtida överförmyndarkontor
En gemensam förvaltning bildas genom att
bygga vidare på överförmyndarkontoret i Upp
sala. En lokal bemanning i övriga kommuner
finns vid ett tillfälle i veckan förutom under
februari månad då gode män och förvaltare
lämnar in årsräkningar och närvaron bör vara
högre.
På överförmyndarkontoret i Uppsala arbetar
idag åtta tjänstemän motsvarande 7,85 årsar
betare och behovet vid en samverkan med alla
intresserade kommuner har bedömts vara 13.
Tillgången på juridisk kompetens på överför
myndarkontoret i Uppsala är god då fyra av
medarbetarna har juridisk examen.
Vid en samverkan med intresserade kommu
ner måste bemanningen utökas till motsvaran
de tretton årsarbetare. Samtliga medverkande
kommuners medarbetare har fått erbjudande
om att flytta med, men det är endast Östham
mar och eventuellt Håbo där det kommer att
bli aktuellt med en övergång. I förslag till avtal
om samverkan ska ansvaret för eventuella pen
sionsåtaganden som uppstått för tiden före ett
övertagande av personal stanna hos ursprungs
kommunen.
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Lokal tillgänglighet och rekrytering av
ställföreträdare lokalt
Nuläge
Med undantag för Knivsta har idag samtliga
kommuner som visat intresse för en samverkan
en egen organisation för överförmyndarverk
samheten. Graden av tillgänglighet i form av
expeditionstider varierar mellan kommunerna
men det finns möjlighet att träffa en överför
myndare eller handläggare på plats. Frågan om
minskad lokal tillgänglighet och lokal anknyt
ning är de främsta argumenten mot en sam
verkan. Det är dock möjligt att samverka i en
central organisation med en bibehållen lokal
anknytning och tillgänglighet.
Förslag på framtida lösning för tillgänglighet
För att säkerställa att samtliga kommunin
vånare har tillgång till en handläggare lokalt
föreslås att en handläggare från överförmyn
darkontoret finns tillgänglig på plats i respek
tive kommun en gång i veckan. Mottagningen
lokalt ska vara två timmar i veckan.
Utöver det ska en medarbetare/funktion i
samtliga kommuner få en nyckelroll och av
överförmyndarkontoret i Uppsala få särskild
information för att kunna ha en utökad kun
skap om överförmyndarverksamheten. Samt
liga kommuner har eller kommer att ha en
funktion motsvarande medborgarkontor eller
reception. Syftet är att dagligen kunna svara på
enklare frågor och hänvisa vidare till kontoret i
Uppsala eller hemsidan.
Systemet ska utvärderas efter ett år varvid
lösningen ska anpassas efter efterfrågan och
behov.
Överförmyndarkontoret i Uppsala kommer
att ha telefon- och expeditionstider dagligen.
Uppsala kommuns hemsida, www.uppsala.
se, finns redan idag en stor mängd informa
tionsmaterial och blanketter som ska syfta till
att göra uppdraget enklare för gode män och
förvaltare. På hemsidan finns även information
som riktar sig till den som vill söka mer infor
mation om att ha god man eller förvaltare.
Rekrytering av ställföreträdare
Tillsammans med tingsrätten har överförmyn
darnämnden ansvar för rekrytering av gode
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män och förvaltare. Av hävd så sköts den upp
giften i praktiken av överförmyndarnämnden.
Tingsrätten har överlämnat den uppgiften till
kommunerna och har fått visst stöd för det
genom uttalanden från bland annat justitie
ombudsmannen. Även i ett utredningsförslag
SOU 2007:65, föreslås att uppgiften även for
mellt ska föras över till kommunerna.
För vissa typer av uppdrag såsom för perso
ner med svåra psykiska funktionsnedsättningar
är rekryteringsmöjligheterna begränsade. På
sikt kommer det att behöva vidtas insatser för
att säkerställa tillgången på gode män och för
valtare. En sådan åtgärd beskrivs under förval
tarenheter nedan
En god man eller förvaltare har störst möj
lighet att vara framgångsrik i sitt uppdrag om
denne inte har allt för långt avstånd till sin
huvudman. En framgångsfaktor för en sam
verkan i länet är därför att kunna behålla en
lokal rekrytering av gode män och förvaltare.
Möjligheterna för lokala lösningar är stor och
utöver annonsering i lokala media krävs ett ak
tivt nätverksarbete.
För dem som är intresserade av att ta upp
drag som god man och förvaltare kan överför
myndarkontoret i Uppsala idag erbjuda möjlig
heten att på hemsidan lämna intresseanmälan.
Det finns även möjlighet att låna litteratur och
en cd-rom för självstudier. Men frågan kom
mer att kräva lokala lösningar såsom samver
kan med olika intresseorganisationer och andra
organ engagerar människor som vill bidra med
att hjälpa en medmänniska.
Ekonomi
Fördelning av kostnader
Vid en samverkan i en gemensam nämnd med
en gemensam förvaltning är utgångspunkten
att kostnaderna för verksamheten kan fördelas
på ett sätt som uppfattas som rättvist och som
är förutsebart. En fördelning av kostnaderna
bör därför ske med en fördelningsnyckel som
är okomplicerad och som är relativt statisk.
Det finns i huvudsak två fördelningsnycklar
som har relevans på verksamheten och speglar
dess kostnader, kostnad fördelad på antal ären
den eller kostnad fördelad på antal kommunin
vånare. Vid en samverkan och en fördelning av

kostnaderna mellan de samverkande parterna
är det ofrånkomligt att det uppstår skillnader
jämfört med tidigare kostnadsbild men mål
sättningen måste vara att skillnaderna ska vara
så små som möjligt.
Vid en fördelning av kostnaderna per ärende
innebär det att kostnaden fördelas utifrån det
antal ärenden som en kommun har under ett
år. Fördelen är att kostnaden enklare kan här
ledas till den faktiska arbetsbelastningen som
en kommuns ärenden genererar i den gemen
samma förvaltningen. Metoden innebär dock
en högre rörlighet vilket gör att förutsebarhe
ten blir sämre och variationerna från ett år till
ett annat kan bli stora. I verksamheten finns
dessutom en rad olika ärendetyper som i sig
genererar olika arbetsbelastning och det i sig
är en komplikation som kan medföra att kost
naderna ändå inte fördelas rättvist.
Vid en fördelning av kostnaderna mot bak
grund av antal kommuninvånare blir förutse
barheten väsentligt bättre genom att befolk
ningsmängden förändras långsammare över
tid. Metoden är dessutom relativt okomplice
rad och lätt att räkna på. Det som talar mot en
sådan fördelning är att de i de samverkande
kommunerna finns skillnader i handläggning
och ambition vilket gör kostnadsbilden ser
olika ut i alla kommuner. Vid en genomgång
av verksamheterna synes de stora skillnaderna
ligga i bedömningen av arvode till god man
och förvaltare.
Utredningen föreslår därför att kostnaderna
fördelas med invånarantal som grund. För att
ge möjlighet för en harmonisering av kost
nadsbilden föreslår utredningen att kostnad för
arvode till god man och förvaltare inte fördelas
enligt fördelningsnyckeln under en övergångs
period om 4 år. Därefter görs en utvärdering.
Ansvar
Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över
gode män förvaltare och förmyndare. Om
nämnden skulle brista i sin tillsyn föreligger ett
skadeståndsansvar såsom vid all myndighetsut
övning. Skadorna kan bli betydande då tillsynen
rör stora belopp. Vid en överföring av samtli
ga ärenden till en ny myndighet övergår även
ansvaret för eventuella skador som uppstår.
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Ett ärende kan vara aktuellt hos överför
myndarnämnden under flera årtionden. Det är
därför viktigt att reglera ansvarsfördelningen
om en skada skulle uppstå eller upptäckas efter
samarbetet inletts. Utredningen föreslår därför
att skador som uppstår efter att den gemen
samma nämnden bildats blir ett gemensamt an
svar och kostnaderna fördelas mellan samtliga
samverkande kommuner enligt rådande fördel
ningsnyckel. För de eventuella skador som har
sin uppkomst i tiden innan samarbetet inleddes
ska kostnaden istället bäras av ursprungskom
munen.
Verksamhetens kostnader
Överförmyndarverksamhetens kostnader be
står i samtliga kommuner främst av kostnad
för personal i verksamheten och kostnad för
arvode till gode män och förvaltare.
Idag är ambitionsnivåerna olika i samtliga
kommuner. Vid en samverkan kommer ambi
tionsnivån att på sikt vara samma i samtliga
kommuner. Detta kommer att få till följd att
kostnadsnivån ökar i vissa kommuner och
minskar i andra.
Förutom kostnad för personal och övriga
verksamhetskostnader såsom lokal, adminis
trativa system och dylikt betalar överförmyn
darverksamheterna ut arvode och kostnadser
sättning till dem som har uppdrag som gode
män och förvaltare. Det är sannolikt att skill
naderna i ambitionsnivå blir tydliga här och
att det kommer att krävas något eller några år
innan en harmonisering uppnås. Fram till dess
bör kostnaderna för arvode hanteras av varje
kommun.
I förstudien redovisade Heby kommun en
budget om 2 583 tkr I Hebys budget ingår lön
och övriga personalkostnader för en handläg
gare samt en anställd förvaltare. Tjänsten som
förvaltare kommer inte att ingå i en ny organi
sation. Hebys budget för 2011 uppgår till 1 635
tkr.
Håbo kommun redovisade en budget om 330
tkr i förstudien. I budgeten saknas kostnader
för den handläggare som arbetar i verksam
heten. Med den kostnaden inberäknad uppgår
kostnaden för Håbo till ca 773 tkr.
Knivsta kommun redovisade en budget om
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695 tkr i förstudien. En nettobudget där intäk
ter från Migrationsverket är borträknade upp
går till 620 tkr.
Tierps kommun hade för 2010 en budget om
1 250 tkr. Budgeten för 2011 är 1 500 tkr.
Uppsala kommun har för 2010 en budget om
9 786 tkr för 2011 är budgeten 10 135 tkr.
Älvkarleby kommun redovisade en budget i
förstudien som uppgick till 490 tkr. I budge
ten saknades kostnad för överförmyndare och
handläggare. Kostnaden för 2009 uppgick till
729 tkr.
Östhammars kommun redovisade i förstu
dien en budget om 1 460 tkr. Budget för 2011
är 1474 tkr.
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Kalkyler
Vid en bemanning av överförmyndarkontoret enligt avsnitt 4.2 kan utredningen göra följande
preliminära budget för 2011.
Tabell 1 (belopp i tkr)
Lönekostnad (13 årsarbetare)					
6 000
Övriga personalkostnader					
300
Arvode till god man och förvaltare
Under en övergångsperiod fördelas inte kostnaden
Övriga verksamhetskostnader2 				
2 100
Arvode till förtroendevalda					 Fördelas inte
Uppstartskostnader					
150
Totalt						
8 550
2

Lokal, data/tele, administrativt stöd och verksamhetssystem m.m.

Tabell 2 (belopp i tkr)
			  Beräknad kostnad Kostnad för arvode
			  2011 för gemensam 2009 inklusive
Kommun
Invånarantal 	   %	  förvaltning
arbetsgivaravgift Prognos 2011
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar
Uppsala
Totalt

13 355	   4,6 %	      390 	   1 082 	  1 472
19 452	   6,6 %	      568	     257 	    826
14 477	   4,9 %	      423	     139 	     562
20 044	   6,9 %	      585	     625 	  1 211
9 068	   3,1 %	      265	     382 	    648
21 391	   7,3 %	      625	     839 	  1 464
194 751	  66,6%	      5 691 	   4 357
10 049
292 538
100,0%	      8 550	   7 685
16 235

Tabell 3 (belopp i tkr)
Kommun
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Älvkarleby
Östhammar
Uppsala
Totalt

Prognos 2011
1 472
826
562
1 211
648
1 464
10 049
16 235

Jämförelsetal
1 635
773
620
1 500
729
1 474
10 135
16 917

Kommentar

Differens

Budget 2011	-163
Utfall 2009
73
Budget 2010	-58
Prel. budget 2011	-289
Utfall 2009	-81
Budget 2011	-10
Budget 2011	-86
-682
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Kommentar tabell 3
I tabell 3 redovisas prognos 2011 exklusive
arvode till nämndledamöter. Jämförelsetalen
varierar som en följd av att samtliga kommuner
ännu inte antagit budget för överförmyndar
verksamheten 2011. Där sådan uppgift saknats
har istället utfallet för 2009 använts som jäm
förelsetal. För Knivsta har en nettobudget för
2010 använts som jämförelsetal. Differensen
visar skillnaden i kostnad mellan jämförelseta
let och prognos. I samtliga kommuner förutom
Håbo visar prognosen på en lägre kostnad. Det
skall dock understrykas att arvode och kost
nadsersättningar till kommunens ledamot och
ersättare ligger utanför prognosen.
Budget för 2011
Utredningen föreslår att den budget som är av
satt för överförmyndarverksamhet under 2010
ligger kvar oförändrad i samtliga medverkande
kommuner. Preliminär beräkning för gemen
samma kostnader för verksamheten uppgår till
8 550 tkr och innefattar alla kostnader förutom
arvode till god man, förvaltare och förtroen
devalda. Hur kostnaderna fördelas framgår av
kalkylen i tabell 2. Utöver de gemensamma
kostnaderna kommer varje kommun ha kost
nader för förtroendevald ledamot och ersättare
i den gemensamma nämnden samt arvode för
god man och förvaltare. Kostnaden för god
man och förvaltare för 2009 framgår i tabell
2 och kan ses som en indikation på kostnaden
för 2011.
Därutöver krävs det investeringar om ca 300
tkr i de gemensamma lokalerna och ca 100150 tkr för uppstartskostnader.
Investeringsbehov
De investeringar som måste göras vid en sam
verkan uppskattas till ca 300 tkr fördelat på
kontorsutrustning för 5 arbetsplatser samt övrig
gemensam teknisk utrustning såsom kopiator,
skrivare m.m. Investeringar måste även göras
för arkivet och gemensamhetsutrymmen samt
avsättning av medel för utveckling av IT-stöd
tillsammans med Stockholm och Västerås.
Uppstartskostnader
I samband med att verksamheterna förs över
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till en förvaltning krävs det en anpassning av
arkiv och verksamhetssystem. Det krävs även
en informationsinsats för att nå ut till alla som
berörs av verksamhetsövergången. Kostnader
na är svåra att beräkna men har uppskattats till
ca 150 tkr.
Övrigt
Ägarstyrning
Regionförbundets styrelse inrättade en särskild
effektivitetsberedning som startade sin verk
samhet den 1 april 2010. Beredningens uppgif
ter är att initiera och främja samverkan mellan
kommunerna och mellan kommunerna och
landstinget för att öka effektiviteten, inventera
och följa pågående samarbeten samt ta initiativ
till gemensamma utrednings- och utvecklings
projekt inom beredningens uppdrag. Frågorna
kan vara gemensamma för några eller samtliga
medlemmar.
Effektiviseringsberedningen består av kom
munstyrelsernas ordföranden och landstings
styrelsens ordförande. Beredningen kan även
utgöra ägarforum eller ägarsamråd gentemot
samarbeten som exempelvis drivs i form av en
gemensam nämnd. I sådana fall deltar de leda
möter som representerar samverkande parter.
Ägarsamråd för den gemensamma överför
myndarnämnden genomförs av ägarföreträdar
na i effektiviseringsberedningen. Ägarsamrådet
är i första hand ett samråd mellan samverkande
kommuner men också ett forum för diskussion
mellan samverkande kommuner och den ge
mensamma överförmyndarnämnden. Till ägar
samrådet bör nämndens ledamöter kallas minst
två gånger per år, dels vid budgetbehandling,
dels vid bokslutsgenomgång.
Formerna för ägarstyrning får närmare ut
vecklas i samarbete mellan den gemensamma
överförmyndarnämnden och effektiviserings
beredningen.
Lokaler
Idag är överförmyndarkontoret placerat i
Stadshuset i Uppsala. Stadshuset ligger cen
tralt i nära anslutning till centralstation och
övrig kollektivtrafik. I anslutning till över
förmyndarkontorets lokaler finns idag lediga
kontorsrum och dessa kan tas i anspråk vid en
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utökning av verksamheten. Lediga utrymmen
medger nödvändig expansion men vid en ytter
ligare utvidgning av verksamheten i framtiden
är möjligheterna begränsade.
Idag finns endast ett mindre sammanträ
desrum i överförmyndarkontorets lokaler. I
anslutning till lokalerna finns dock andra sam
manträdesrum av varierande storlek.
Arkivfrågor
Allmänt om arkiv
Akthantering och arkivfrågor är viktiga kvali
tetsområden för överförmyndarverksamheten
då en god ordning i akterna är centralt för att
säkerställa en rättssäker tillsyn över de ställ
företrädare som kontrolleras av nämnden. Vid
bildandet av en gemensam nämnd ska skapas
ett gemensamt arkiv. Pågående ärenden när
den gemensamma nämnden bildas ska föras
över till den gemensamma nämnden. Avslu
tade ärenden per den 31 december 2010 ska då
slutarkiveras i respektive kommun. Slutarki
vering för de ärenden som överflyttas till den
gemensamma nämnden sker i värdkommunen.
För tillsynen över den gemensamma nämndens
arkiv svarar stadsarkivet i Uppsala.
Dimensionering av arkivet på överförmyndarkontoret
I överförmyndarkontorets lokaler i stadshuset
i Uppsala finns ett utrymme som används som
arkiv. Utrymmet har tidigare varit ett bankvalv
och lämpar sig väl för arkivering.
Överförmyndarkontoret i Uppsala har i dag
ca 2000 aktiva ärenden i arkivet. Om samtliga
intresserade kommuner går med i en gemen
sam nämnd kommer det att behövas utrymme
för ytterligare ca 1000 ärenden. Till det ska
läggas en beredskap för en expansion under
de närmaste 5 åren. En ombyggnad av arkivet
kommer att vara nödvändig för att rymma den
förväntade ökade volymen av ärenden.
Arkivet har idag 54 hyllmeter som används
för förvaring av aktiva ärenden. Genom in
köp av ytterligare hyllsektioner kan kapacite
ten ökas till 84 hyllmeter. Detta får bedömas
motsvara behovet för att ta emot ytterligare
1000 ärenden samt en rimlig expansion för de
närmaste fem åren. Kostnaden för inköp yt

terligare hyllsektioner beräknas understiga 15
tkr. Arkivet har fått ett antal påpekanden från
stadsarkivet som bör åtgärdas. Det handlar om
ventilation och el i arkivet.
Organisering i arkivet
Uppsala kommun har i likhet med de flesta
kommuner som är aktuella för samverkan sor
terat sina akter i bokstavsordning. En mer ända
målsenlig sortering är att använda personnum
mer som sorteringsbegrepp. Det kommer även
att underlätta vid en framtida digitalisering av
ärendehantering (se nedan under e-arkiv). Vid
en sammanslagning av överförmyndarverk
samheterna i länet kommer det att innebära att
arkivet måste organiseras om. En förändring
av organiseringen av arkivet görs lämpligen i
samband med att akter flyttas över från samver
kande kommuner. Insatsen att lägga om arkivet
har rekommenderats av stadsarkivet i Uppsala.
Insatsen kommer att ta resurser i anspråk och
ska läggas med i uppstartskostnaderna.
E-arkivfrågor
En viktig framtidsfråga är e-förvaltning.
Överförmyndarverksamheten kan bedrivas
effektivare genom utveckling av e-tjänster.
En viktig fråga i samband med det är e-arkiv.
Stadsarkivet i Uppsala håller på med en ut
redning om e-arkiv och vilka frågeställningar
som måste klarläggas i samband med detta. I
utredningens förslag finns med en förberedel
se för e-arkiv genom en omläggning av arki
vet. Ytterligare aktiviteter med anledning av
e-arkiv kommer att behöva vidtas på ett par
års sikt. Kostnaderna för det kan inte bedö
mas i dagsläget.
Implementeringsplan
Ett lyckat samverkansarbete bygger på att det
finns en långsiktig ambition. Även om målet är
att den gemensamma nämnden skall kunna vara
på plats i januari 2011 kommer arbetet med att
flytta över verksamheterna pågå under första
halvåret 2011. Först därefter kan det egentliga
arbetet med att harmonisera verksamheterna ta
sin början. För att uppnå full effekt av en sådan
harmonisering krävs det ett målmedvetet ar
bete under flera år. Implementeringsplanen rör
295

Ser. A Nr 136, 2010-11-29
första delen av arbetet, överföringen av aktiva
ärenden.
Vid en samverkan i en gemensam förvalt
ning ska handläggningen utövas från över
förmyndarkontoret i Uppsala. Det innebär
att samtliga aktiva ärenden ska föras över till
den gemensamma nämnden per den 1 januari
2011. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet
i de pågående ärendena kan dock inte samtliga
ärenden fysiskt föras över till överförmyndar
kontoret per den 1 januari. En överföring måste
ske successivt och följande preliminära tidplan
har fastställts av utredningen.
Uppsalas och Knivstas ärenden finns redan
fysiskt på överförmyndarkontoret i Uppsala
men en formell överflytting till den gemen
samma nämnden måste ske. Viss förberedelse
av arkivet är också nödvändig men kan troligt
vis färdigställas innan årsskiftet. Sedan följer
Älvkarleby under januari, Heby under febru
ari, Tierp under mars, Håbo under april och
Östhammar under maj.
Ärendehanteringssystemet Wärna konfigu
reras under hösten 2010 för att vara klart att gå
igång per den 1 januari 2011.
Interimsorganisation
Under tiden implementeringen fortgår skapas
en interimsorganisation. Detta innebär att varje
kommun behåller sin handläggare fram till att
samtliga ärenden har flyttats över till överför
myndarkontoret i Uppsala. Det är i samman
hanget viktigt att samtliga kommuner också
upprätthåller handläggningen till dess att över
flyttningen kan ske. Kostnaden för handläggar
tjänsten fram till dess att ärendena fysiskt flyttas
över faktureras den gemensamma nämnden.
Parallellt med att ärendena överförs upphör
också behovet av att organisationen ligger kvar
i respektive kommun och i de fall där en över
gång inte är aktuell kommer en nyrekrytering
anpassas för att fylla behovet av handläggar
stöd.
Tidplanen för överföring av ärenden till det
gemensamma överförmyndarkontoret är pre
liminär. Detta innebär att en överföring kan
ske snabbare men även ta längre tid. Samtliga
kommuner förutsätts medverka så att en över
föring kan ske så smidigt som möjligt.
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Informationsplan
Överförmyndarverksamheten är en angelägen
het för många kommuninvånare, myndighe
ter och organisationer. En samverkan och en
förändring av organisationen är därför viktig
att kommunicera. Utredningen har utöver en
allmän information till kommuninvånarna för
slag på olika informationsinsatser riktade till
dem som har ett särskilt intresse av att få kun
skap om organisationsförändringen.
Gode män, förvaltare och förmyndare bör in
formeras dels genom ett riktat brev som skick
as efter att förslaget har antagits av respektive
kommunfullmäktige. Förslagsvis i samma
utskick som görs vid begäran om årsräkning.
Utöver det bör en särskild informationsinsats
göras på ett tidigt stadium för att säkerställa att
eventuella frågor och oro som kan uppstå vid
förändring bemöts i tid. En sådan insats bör
göras i varje medverkande kommun genom en
inbjudan till informationsmöte med början re
dan i oktober. Vid en sådan informationsinsats
skall självklart framhållas att en samverkan
förutsätter ett positivt beslut i kommunfull
mäktige. I de kommuner som har en god mans
förening skall de inbjudas särskilt.
Myndigheter och organisationer som har
mycket kontakt med överförmyndarverksam
heten som exempelvis tingsrätt, hovrätt, läns
styrelse, landstinget med flera skall informeras
i en särskild skrivelse och då efter att kommun
fullmäktige har tagit beslut.
Ett pressmeddelande skall skickas ut till
lokal press och annonsering skall ske i varje
kommuns lokala kanaler om fullmäktige antar
förslaget.
Hemsidan i varje medverkande kommun
skall användas för att informera om samverkan
om fullmäktige antar förslaget.
Internt skall framförallt socialtjänsten infor
meras genom att beslut och utredning tillställs
dem. För att säkerställa att handläggare inom
socialtjänsten har rätt kunskap skall överför
myndarkontoret anordna informationsmöten
för dem.
Framtida behov och lösningar
Inför sammanslagningen av verksamheterna i
de samverkande kommunerna bör fokus ligga
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på att den processen kan fullföljas med minsta
övrig påverkan. När sedan verksamheterna har
samordnats i rimlig omfattning bör övervägas
åtgärder för effektivisering av verksamheten.
Till viss del kan redan idag identifieras ett
par områden där verksamheten har mycket att
vinna ur ett effektiviseringsperspektiv. Nedan
presenteras i korthet två lösningar som på olika
sätt höjer kvalitén och skapar en effektivare
verksamhet.
Förvaltarenhet
Överförmyndarverksamheten ansvarar i hu
vudsak för rekryteringen av gode män och för
valtare. I många delar har rekryteringen blivit
svårare under senare år. En av orsakerna till det
är att målgruppen för godmanskap och förval
tarskap till viss del förändrats under de senaste
åren. Idag utgörs en relativt stor andel av dem
som är i behov av god man och förvaltare av
personer med svåra psykiska sjukdomar och
även i kombination med missbruk, så kallade
dubbeldiagnoser. För den här målgruppen är
det mycket svårt att rekrytera frivilligkrafter
för att hjälpa dem. Det föreligger därför idag
en potentiell risk för att de inte får den hjälp
som de är i behov av och att de därigenom lider
skada.
I utredningen Förmyndare, gode män och
förvaltare (SOU 2004:112, s. 796) behandla
des frågan om s.k. förvaltarenheter. Vid sådana
förvaltarenheter finns anställda kommunala
tjänstemän som bland sina arbetsuppgifter
har att åta sig ställföreträdaruppdrag i särskilt
komplicerade ärenden. Utredningen ställde sig
i princip positiv till den ordningen med vissa
reservationer - särskilt måste beaktas att en
förvaltarenhet inte får vara knuten till över
förmyndaren då en kommunal nämnd inte får
utöva tillsyn över en verksamhet som den själv
bedriver och att enheten, med hänsyn till risk
för intressekonflikter, måste arbeta skilt från
socialtjänsten. Utredaren fann att ett anord
nande av förvaltarenheter inte krävde någon
särskild lagstiftning, och något förslag lades
inte heller fram i den delen.
I vissa kommuner (Göteborg, Jönköping
m.fl.) har man redan inrättat förvaltarenheter.
Systemet gör att rekryteringen för överförmyn

daren underlättas då tid inte behöver läggas på
att försöka hitta lekmän för de svåraste upp
dragen. Systemet innebär även att målgruppen
snabbt kan får hjälp och skadorna kan mini
meras.
Förutsättningarna för en förvaltarenhet bör
utredas så snart som möjligt för att minska ris
ken för utanförskap och för att personer med
svårare psykiska funktionsnedsättningar som
behöver hjälp av god man eller förvaltare inte
drabbas av skada som följd av att ingen lekman
vill åta sig uppdraget.
E-förvaltning
E-förvaltning innebär lite förenklat att man
utnyttjar modern informationsteknologi för att
skapa en ökad service för medborgarna. I be
greppet finns även en förväntan om att skapa
en högre grad av effektivitet och därigenom
kostnadseffektivare organisation. För verk
samheter som har ett stort flöde av ärenden och
dokument från medborgare och andra myndig
heter finns särskilt stora vinster från ett service
och effektiviseringsperspektiv. Överförmyn
darverksamheten är en verksamhet där flödet
av handlingar från medborgare och myndighe
ter är stort. Att verksamheten dessutom är liten
i sin omfattning gör att den lämpar sig väldigt
väl som pilotorganisation för att introducera eförvaltning i kommunen.
Uppsala kommun har tagit ett nytt avstamp
för e-förvaltningsfrågan och bildat samver
kansgrupper för erfarenhetsutbyte och möjliga
gemensamma lösningar som skall underlätta
införandet av e-förvaltning i organisationen.
Verksamhetssystem
Idag har flertalet av de involverade samver
kanskommunerna Wärna som verksamhetssys
tem. Systemet är relativt enkelt och innehåller
inte idag några funktioner som medger e-för
valtning. Argentum som utvecklar systemet
har dock planer på att vidareutveckla systemet
för att möjliggöra vissa e-tjänster. Argentum
har idag inlett ett sådant utvecklingsarbete med
Skellefteå kommun men behöver ytterligare
intressenter för att kunna starta utvecklingen
av systemet.
Stockholms stad har tillsammans med Väs
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terås kommun genomfört en förstudie för ett
nytt verksamhetssystem för överförmyndar
verksamheten. Förstudien har lett till ett beslut
om att utveckla ett nytt verksamhetssystem för
överförmyndarverksamheten. Systemet syftar
till att möjliggöra en e-förvaltning. Uppsala
kommun har fått erbjudande om att vara re
ferenskommun vid utveckling av systemet.
Systemet skall vara klart 2012 och kommer att
erbjudas andra kommuner.
Tjänster som kan ligga i en framtida e-för
valtning är inlämnande av årsräkningar och
ansökningar via Internet. En möjlighet att i
verksamhetssystemet samla och granska hand
lingar med viss automatik. Även ett e-arkiv
skall rymmas inom ett framtida system.
En investering i ett nytt verksamhetssystem
som är förberett för e-förvaltning bör förbere
das inför 2012.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående utredning före
slås Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta
kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun,
Älvkarleby kommun och Östhammars kom
mun besluta
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd
för Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älv
karleby och Östhammars kommuner från och
med 1 januari 2011 med Uppsala kommun som
värdkommun,
att anta bifogat reglemente för den gemen
samma överförmyndarnämnden, samt
att anta bifogat förslag till avtal om samver
kan.
Arbetsgruppen för genomförandeutredningen
Bodil Person, Heby kommun
Izzo Randhav, Håbo kommun
Mats Eriksson, Knivsta kommun
Göran Carlsson, Tierps kommun
Inga-Lill Aronsson, Älvkarleby kommun
Therese Westerlund, Östhammars kommun
Bo Frändén, Uppsala kommun
Peter Wråke, Uppsala kommun
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Bilagor
Förslag till avtal om samverkan
Förslag till reglemente
Förstudie
Bilaga 1
Avtal om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd i Uppsala, Knivsta,
Tierp, Håbo, Heby, Östhammar, och
Älvkarleby kommuner
Uppsala, Knivsta, Tierp, Håbo, Heby, Östham
mar, och Älvkarleby kommuner överenskom
mer att från och med 1 januari 2011 inrätta en
gemensam nämnd för överförmyndarverksam
heten. Detta görs med stöd av 3 kap. 3 a § kom
munallagen och 19 kap. 16 § föräldrabalken.
Nämnden kallas ”Överförmyndarnämnden i
Uppsala län”
§ 1 Värdkommun
Uppsala kommun är värdkommun.
Den gemensamma nämnden ingår i värd
kommunens organisation.
§ 2 Uppdrag och uppgifter
Den gemensamma nämnden ansvarar för
överförmyndarverksamheten i kommunerna
i enlighet med vad som åvilar var och en av
kommunerna enligt gällande lagstiftning för
överförmyndarverksamheten.
§ 3 Mandatperiod
Den gemensamma nämndens första mandatpe
riod börjar den 1 januari 2011 och löper däref
ter fyra år räknat från den 1 januari året efter
det att allmänna val till kommunfullmäktige
hållits i hela landet.
§ 4 Nämndens sammansättning
Förutsatt samtliga ovan angivna kommuners
medverkan består nämnden av nio ledamöter
och nio ersättare. Vid ett deltagande som är
mindre än sju kommuner reduceras antalet le
damöter med en ledamot och en ersättare per
kommun.
Värdkommunen väljer tre ledamöter och
tre ersättare, övriga samverkande kommuner
väljer en ledamot och en ersättare. Värdkom
munen väljer ordförande och vice ordförande.
Värdkommunen skall sträva efter att utse vice
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ordförande från annan kommun än värdkom
munen.
§ 5 Arvoden och ekonomiska förmåner
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till
ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas och utbetalas av den kom
mun som valt dem enligt respektive kommuns
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
§ 6 Reglemente
Den gemensamma nämnden regleras av sär
skilt reglemente.
§ 7 Organisation
Värdkommunen är huvudman för den gemen
samma nämnden.
Nämnden har en egen förvaltning som svarar
för beredning och verkställighet av nämndens
ansvarsområden. Förvaltningen är placerad i
värdkommunen och samtliga arbetstagare i den
gemensamma förvaltningen har sin anställning
i värdkommunen.
§ 8 Verksamhetsstyrning och budget
Regionförbundet i Uppsala läns effektivise
ringsberedning ska vara ett ägarforum, där
medlemmarna i första hand skall verka för att
träffa överenskommelser beträffande verksam
heten och följa upp densamma.
Verksamhetens mål, omfattning, inriktning,
kvalitet och kostnader specificeras årligen i
verksamhetsbudget för verksamheten.
I enlighet med 8 kap. 4 § kommunallagen
ska budget upprättas av värdkommunen i sam
råd med övriga samverkande kommuner.
§ 9 Kostnadsfördelning
Kostnader för arvode och kostnadsersättningar
till ledamot och ersättare i den gemensamma
nämnden betalas av varje medverkande kom
mun.
Under den inledande mandatperioden 1 ja
nuari 2011 till 31 december 2014 betalar varje
medverkande kommun sina kostnader för
arvode och kostnadsersättning till god man
förvaltare och förmyndare. Kostnaden admi
nistreras av värdkommunen men återsöks från
respektive medverkande kommun.

Kostnaderna som utgör den gemensamma
förvaltningen (totala faktiska kostnader för
personal, lokaler, administration) för den ge
mensamma nämndens verksamhet ska förde
las mellan kommunerna enligt nedan angivna
grunder.
Kostnaderna fördelas efter antalet invånare i
respektive kommun per den 1 januari året före
verksamhetsåret. Eventuella över- eller under
skott ska fördelas utifrån denna fördelnings
modell.
Om någon kommun anser att fördelnings
nyckeln enligt ovan är oskälig äger vederbö
rande kommun rätt att uppta förhandlingar
med de övriga kommunerna i denna fråga.
Frågan skall initieras i Regionförbundets ef
fektiviseringsberedning.
Eventuella övriga kostnader, såsom ska
destånd, skall fördelas solidariskt mellan de
deltagande kommunerna för skador som har
sin upprinnelse efter den 1 januari 2011. För
skador som är hänförliga till perioden före den
1 januari 2011 ska värdkommunen återkräva
kostnaden från den skadevållande kommunen.
§ 10 Ersättning till värdkommunen
Ersättning enligt § 9 ska av vardera kommun
betalas till värdkommunen årsvis, senast den
30 juni för innevarande verksamhetsår. Verk
samhetens kostnader ska slutregleras senast
den 15 januari året efter verksamhetsåret enligt
invånarantalet föregående år.
§ 11 Engångsersättning
Värdkommunen ska senast vid bokslut 2011,
från övriga kommuner erhålla en ersättning
som motsvarar kostnaden för övertagen per
sonals outtagna semester och okompenserad
övertid, fyllnadstid, jour- och beredskap för
den gemensamma nämndens verksamhet. För
eventuella pensionsåtaganden för tiden före
övertagande av personal svarar ursprungskom
munen.
§ 12 Upplåtelse av lokaler och lös egendom
Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler
för den gemensamma nämnden och dess verk
samhet.
Värdkommunen ansvarar för nya investe
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ringar avseende lös egendom vilket den ge
mensamma nämnden erlägger ersättning för
till värdkommunen.
§ 13 Insyn i förvaltningen
Alla deltagande kommunerna har rätt till lö
pande insyn i förvaltning och redovisning som
gäller den gemensamma nämndens verksam
het.
Den gemensamma nämnden ska till respek
tive fullmäktige i de deltagande kommunerna
varje tertial rapportera hur verksamheten ut
vecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
§ 14 Arkivhantering
Värdkommunen ansvarar för att nämndens ar
kiv vårdas i enlighet med bestämmelser i de
regelverk och föreskrifter som gäller för nämn
dens verksamhetsområden.
För tillsyn över nämndens arkivverksamhet
svarar arkivmyndigheten i värdkommunen.
För nämnden upprättas en dokumenthan
teringsplan. Samtliga pågående ärenden ska
överflyttas till den gemensamma nämnden.
Slutarkivering av ärenden sker i värdkommu
nen.
§ 15 Omförhandling
Alla deltagande kommuner har rätt att påkalla
omförhandling av detta avtal om det inträffar
omständighet som väsentligt förändrar förut
sättningarna för avtalet. En sådan omförhand
ling skall initieras i Regionförbundets effekti
viseringsberedning.
§ 16 Försäkringar
Värdkommunen tecknar och vidmakthåller
erforderliga försäkringar för nämndens verk
samhet.
§ 17 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta
avtal ska i första hand lösas av parterna i sam
råd genom Regionförbundets effektiviserings
beredning. Kan inte enighet uppnås ska tvisten
avgöras av allmän domstol.
§ 18 Avtalets giltighet och upphörande
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2011
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under förutsättning att kommunfullmäktige i
Uppsala, Knivsta, Tierp, Håbo, Heby, Östham
mar, och Älvkarleby kommuner har godkänt
avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.
Avtalet löper tillsvidare och skall för upphö
rande sägas upp senast två år före innevarande
mandatperiods utgång.
§ 19 Upphörande av verksamheten
I det fall den gemensamma verksamheten upp
hör fördelas tillgångar och avvecklingskost
nader på samma sätt som kostnaderna för den
gemensamma nämndens verksamhet enligt § 9
andra stycket ovan.
För Heby kommun
För Håbo kommun
För Knivsta kommun
För Tierp kommun
För Uppsala kommun
För Älvkarleby kommun
För Östhammar kommun
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Bilaga 2
Reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd i Uppsala, Knivsta,
Tierp, Håbo, Heby, Östhammar, och
Älvkarleby kommuner
Antaget av kommunfullmäktige i Heby
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Håbo
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Knivsta
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Tierp
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Älvkarleby
2010-xx-xx
Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar
2010-xx-xx
Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älv
karleby och Östhammars kommuner har i avtal
kommit överens om att från och med 1 januari
2011 inrätta en gemensam nämnd inom över
förmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet
med 3 kap. 3 a § kommunallagen och i övrigt i
enlighet med bestämmelser i gällande special
lagar inom området.
Nämnden kallas för Överförmyndarnämn
den i Uppsala län.
Uppsala kommun är värdkommun och den
gemensamma nämnden ingår i värdkommu
nens organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reg
lemente och ett av kommunerna ingånget avtal
för den gemensamma nämnden.
§ 1 Uppgifter
Nämnden ansvarar för överförmyndarverk
samheten i kommunerna i enlighet med vad
som åvilar var och en av kommunerna enligt
gällande lagstiftning inom överförmyndar
verksamheten.
§ 2 Ekonomisk förvaltning
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltning
en inom sitt förvaltningsområde inom ramen
för den för nämnden fastställda budgeten.
§ 3 Mandatperiod
Nämndens första mandatperiod börjar den 1

januari 2011 och löper därefter fyra år räknat
från den 1 januari året efter det att allmänna val
till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
§ 4 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som
nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder
i värdkommunen om inte nämnden själv be
stämmer annat.
§ 5 Val av ledamöter och ersättare
Nämnden består av nio ledamöter och nio er
sättare.
Värdkommunen väljer tre ledamöter och tre
ersättare, övriga samverkande kommuner väl
jer en ledamot och en ersättare. Värdkommu
nen väljer ordförande och vice ordförande.
§ 6 Ledamöternas och ersättarnas
tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till
ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam
manträde ska en ersättare från den som valt le
damoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionerligt ska
de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fast
ställda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågå
ende sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt i ledamotens ställe.
En ersättare som börjat tjänstgöra har före
träde oberoende av turordningen. En ersättare
från samma parti har dock alltid rätt att träda in
istället för en ersättare från ett annat parti.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin
tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra
sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på
grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra
om ersättare från annat parti har trätt in.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på
sammanträde även när de inte tjänstgör.
Om varken ordföranden eller vice ordföran
den kan delta i ett helt sammanträde fullgör
den till åldern äldste ledamoten ordförandens
samtliga uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller
annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
en längre tid, får nämnden utse en annan leda
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mot att vara ersättare för ordföranden. Ersätta
ren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
§ 7 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att
delta i ett sammanträde eller del av samman
träde ska snarast anmäla detta till nämndens
sekretariat.
§ 8 Kallelse
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas
till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid
och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroende
vald som får närvara på sammanträdet, senast
åtta dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragnings
lista. Ordföranden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföran
den kan kalla till sammanträde ska den till ål
dern äldste ledamoten göra det.
§ 9 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en le
damot.
Nämndens kan besluta att en paragraf i pro
tokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska anslås på varje
samverkande kommuns anslagstavla.
§ 10 Reservation
En ledamot som har reserverat sig mot ett be
slut och vill motivera sin reservation ska göra
detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som fastställts för justering av
protokollet.
§ 12 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföran
den eller anställd som nämnden bestämmer.
§ 13 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som be
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slutats av nämnden ska undertecknas av ord
föranden eller vid förfall för denna av annan
ledamot och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska
underteckna handlingar.
§ 14 Delegation av beslutanderätt
Omfattning av den delegering som den gemen
samma nämnden har rätt till enligt kommunal
lagen och övriga regelverk för verksamheten,
bestämmer den gemensamma nämnden i sär
skild delegationsordning.
Bilaga 3
Kommuncheferna i Uppsala län
Förstudie 2010-03-31
Utredningsuppdrag beträffande
fördjupad samordning inom
överförmyndarverksamheten i Uppsala län
1. Syfte och mål
Åstadkomma ett samarbete mellan överför
myndarverksamheterna i Uppsala län och finna
lämpliga samverkansformer för detta.
Arbetet ska säkerställa bästa resultat och
kvalitet i förhållande till kommunernas kost
nader för överförmyndarverksamheten utifrån
gällande lagstiftning och medborgarnas krav
på en väl fungerande verksamhet.
2. Uppdraget
Uppsala läns kommuner har idag egna organi
sation för överförmyndarfrågor. Den varierar
mellan kommunerna. I vissa fall har man en
nämnd, i andra fall har man tillsatt en överför
myndare. Uppsala kommun sköter verksamhe
ten åt Knivsta kommun via ett särskilt avtal.
Kommuncheferna i Uppsala län har diskute
rat och kommit överens om att utreda möjlig
heterna att samarbeta i dessa frågor. Detta bl a
mot bakgrund av krympande ekonomiska re
surser och en alltmer komplicerad samhällsut
veckling, som kräver mer av de enskilda med
borgarna. Staten har också föreslagit ökade
uppgifter för kommunerna i överförmyndarfrå
gor då man avser att föra över stora uppgifter
från tingsrätterna. Det blir då allt svårare för
mindre organisationer att uppfylla alla krav.
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Arbetet har bedrivits enligt följande.
Styrgrupp har varit länets kommunchefer. En
referensgrupp bestående av länets ansvariga
för överförmyndarfrågor har lämnat synpunk
ter och kritiskt granskat utredarnas förslag.
Projektledare har varit Bo Frändén och sak
kunnig har varit kanslichef Peter Flensborn.
Utredningsarbetet startade i december 2009
och utredarna har samlat material och kun
skaper via berörda kommuner, kontakter med
andra som genomfört eller är i färd med att ge
nomföra olika samverkansformer och genom
litteraturstudier samt egna erfarenheter.
3. Bakgrund
Överförmyndarverksamheterna är en del av
det grundläggande rättskydd som samhället
tillhandahåller för de i samhället som är mest
utsatta. Skyddsobjekten är framförallt barn,
människor med fysiska eller psykiska funk
tionshinder och äldre med nedsatt beslutsför
måga på grund av ålder eller sjukdom. Ut
gångspunkten är att ingen av skyddsobjekten
kan företräda sig själv och de har därför en
ställföreträdare i form av god man, förvaltare
eller förmyndare. Överförmyndarverksamhe
terna arbetar med rekrytering och tillsyn av
dessa ställföreträdare.
Överförmyndarverksamheten tillhör nor
malt sett alltid de minsta i kommunen i fråga
om bemanning och övriga resurser. I en mindre
kommun är det sällan fler än en eller ett par
personer som arbetar med frågorna. Verksam
heten är beslutsintensiv och reglerna som styr
den komplexa och kräver tillgång till juridisk
kompetens. Felaktiga beslut får inte sällan sto
ra konsekvenser för den enskilde. Det begrän
sade antal personer som arbetar med frågorna
gör att verksamheten är sårbar vid personalom
sättning och sjukdom.
Antalet ärenden hos överförmyndarverksam
heterna förväntas att öka i framtiden. Ökningen
kan härledas till att antalet personer i överför
myndarnämndens målgrupper förväntas öka
(främst äldre och ensamkommande flykting
barn). Ökningen kan även ses som en följd av
ändrad lagstiftning vilket gör att verksamhets
området kan komma att expandera genom att
ytterligare arbetsuppgifter kommer till.

Relativt omfattande förändringar är att vänta
för överförmyndarverksamheterna inom de
närmaste åren. Bland annat så bereds det på
justitiedepartementet idag ett antal olika förslag
med bäring på överförmyndarverksamheten. I
SOU 2007:65 (Domstolarnas handläggning av
ärenden) föreslås bl. a att beslut om att skilja
en förmyndare från sitt uppdrag skall flyttas
från tingsrätten till kommunernas överför
myndare. Alla föräldrar är som utgångspunkt
förmyndare för sina omyndiga barn. Ett beslut
om att skilja en förälder från sitt uppdrag som
förmyndare för sitt barn är ett beslut som stäl
ler höga krav på utredningskvalité. Inom över
förmyndarverksamheterna idag saknas i regel
den form av utredningsresurser som ett sådant
beslut kräver. Det kan också vara svårt att mo
tivera den typen av resurser i en liten kommun.
I samma utredning föreslås även att beslut om
att anordna godmanskap enligt föräldrabalken
11:4 flyttas från tingsrätterna till kommunerna
i ärenden där ingen motsätter sig att godman
skap anordnas. Inte heller här har överförmyn
darverksamheterna resurser att hantera den ut
redning som krävs för att ett beslut skall kunna
tas utan att det inkräktar på rättsäkerheten för
den enskilde. Utredningen förväntas leda till
en lagändring någon gång under 2011.
I SOU 2004:112 (Frågor om förmyndare och
ställföreträdare för vuxna) föreslås flera över
gripande förändringar av överförmyndarverk
samheten. Vissa av frågorna har brutits ut och
har lett till förändrad lagstiftning bland annat
vad avser omyndigas skuldsättning, länsstyrel
sens tillsynsfunktion samt preskriptionstider
för skadestånd m.m. Dock ligger fler förslag
under utredning hos departementet.
I SOU 2006:110 (Regler för skydd och rätts
säkerhet för personer med demenssjukdom)
förslås bland annat att god man skall medverka
i beslutsfattandet av tvångsåtgärder avseende
demensvård. Förslaget kommer att, om det an
tas, leda till en förändrad roll för de ställföre
trädare som tar uppdrag som god man. Detta
kommer även att ställa andra krav på överför
myndarverksamheterna. Konsekvenserna är i
den delen är idag svåra att överblicka.
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4. Möjliga samverkansformer
Kommuner samverkar idag i stor utsträckning
inom många olika områden. Det sker anting
en i formella eller informella former. Vissa är
offentligrättsliga, andra är privaträttsliga. Den
enklaste formen är när kommuner samverkar
via likalydande beslut i sina resp. beslutande
församlingar. Detta är ett exempel på informell
samverkan, som kan användas inom både fri
villiga och obligatoriska verksamheter. Mer
formellt kan man samverka genom samarbets
avtal, gemensamma företag, kommunalför
bund eller gemensam nämnd.
Kommuners möjligheter att samverka för att
fullgöra överförmyndaruppgifter klargörs ge
nom uttryckliga regler i föräldrabalken. Enligt
19 kap. 14 § FB kan en överförmyndare eller
en överförmyndarnämnd delegera beslutande
rätten i vissa överförmyndarärenden till an
ställda i andra kommuner (prop. 1993/94:251
s. 291 f). Två eller flera kommuner kan också
svara för en gemensam kansliorganisation på
området. Enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 a–c
§§ i 1991 års kommunallag (1991:900) och 19
kap. 16 § FB får kommuner samverka i en ge
mensam nämnd inom överförmyndarområdet.

och räkenskaper. Kommunalförbundet har rätt
att debitera medlemmarna för sina kostnader
och de är skyldiga att täcka brister, om förbun
det saknar tillgångar. Samma författningsbe
stämmelser som gäller för en kommun gäller
för ett kommunalförbund. Lagen om offentlig
upphandling tillämpas för ett förbund. Undan
taget är en medlemskommun, som står i be
grepp att använda sig av kommunalförbundets
tjänster.
Kommunalförbundet får bedriva myndig
hetsutövning och då gäller förvaltningslagens
regler, t ex skyldighet att motivera beslut och
besvärshänvisning vid nekande beslut.
Regeringen har i prop. 2005/2006:117 ut
talat att det inte nu bör införas någon möjlig
het att överlåta överförmyndarverksamhet till
ett kommunalförbund. Man bedömer att det
skulle innebära en mer ingripande förändring
av överförmyndarverksamhetens organisation,
som torde medföra såväl rättsliga som prak
tiska konsekvenser vilka ännu inte utretts till
räckligt.
Det finns därför inget kommunalförbund för
överförmyndarsamarbete i Sverige och denna
form är då heller inte aktuell för Uppsala län.

4.1 Civilrättsliga avtal
Denna form tillämpas i vissa fall och innebär
att en kommun uppdrar åt en annan kommun
att sköta viss verksamhet. Hela det formella
och politiska ansvaret ligger kvar på den upp
dragande kommunen. Samarbetet kan lätt av
slutas om parterna inte kommer överens om
villkoren.
Ett exempel på detta är avtalet mellan Kniv
sta och Uppsala kommuner, där Uppsala skö
ter överförmyndarverksamheten åt Knivsta
kommun. Knivsta kommun har dock en egen
överförmyndarnämnd som har det formella
ansvaret.

4.3 Gemensam nämnd
En gemensam nämnd kan bildas av kommuner
och landsting för gemensamma verksamhe
ter och får fullfölja uppgifter enligt särskilda
författningar. En gemensam nämnd tillsätts i
någon av de samverkande kommunerna eller
landstingen och ingår i dennas organisation,
den s.k. värdkommunen. Den gemensamma
nämnden är inte en egen juridisk person och
varje ingående kommun/landsting är att se
som huvudman för de frågor man lägger i
den gemensamma nämnden. Varje tillgång
måste därför ägas av någon huvudman eller
huvudmännen gemensamt. Budget upprättas
av ”värdkommunen” i samråd med de övriga
samverkande kommunerna.
Regeringen anser i ovan nämnda proposition
att kommuner bör kunna tillsätta en gemensam
överförmyndarnämnd. Det kan vara svårt för
mindre kommuner att få tillgång till nödvändig
kompetens på överförmyndarområdet. Genom
en gemensam överförmyndarnämnd kan kom

4.2 Kommunalförbund
Kommunalförbund kan användas för alla typer
av kommunal samverkan. Kommunalförbun
det är en egen juridisk person och är kommu
nalrättsligt en specialkommun. Det tar över ak
tuella uppgifter från sina medlemmar och blir
huvudman för verksamheten med egen budget
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muner organisera verksamheten på ett mer ra
tionellt sätt. Det ger bättre förutsättningar för
att stärka framför allt den juridiska kompeten
sen inom överförmyndarverksamheten. Vidare
torde förutsättningarna förbättras för att snabbt
avgöra sådana ärenden som kräver särskild
skyndsamhet, som till exempel att utse god
man för ett ensamkommande barn. I och med
att varje samverkande kommun ska vara repre
senterad i den gemensamma nämnden finns det
enligt regeringen en tillräcklig garanti för att
den lokala anknytningen och närheten behålls.
Det finns idag ett 70-tal gemensamma nämn
der i Sverige, varav 5 för överförmyndarverk
samhet.
4.4 Samägt aktiebolag
Enligt gällande lagstiftning är det inte möj
ligt att lämna över myndighetsövning till ett
samägt aktiebolag. Det är därför inte aktuellt
att diskutera denna möjlighet i detta samman
hang.
4.5 Val av samverkansform
Skillnader mellan de olika samverkansformer
na kan sammanfattas enligt följande.

Avtal

Kommunalförbund

Gemensam nämnd

Politisk
styrning

Kvar i resp.
kommun

Direktion eller styrelse/
fullmäktige i förbundet

Gemensam nämnd
från alla parter

Versamhets-	
styrning

Kvar i resp.
kommun

Överlämnat till
förbundet

Överlämnat till
nämnden

Ekonomisk
Kvar i resp.
Överlämnat till
styrning
kommun
förbundet
			
Valet av samverkansmodell bör grunda sig på
graden av långsiktighet och omfattningen av
samarbetet.
En gemensam nämnd är ett alternativ om
man inte vill skilja samarbetet från den kom

I värdkommunen
efter samråd med
övriga parter

munala verksamheten samtidigt som det or
ganisatoriskt inte blir en ny juridisk person.
Kräver dock ett bra politiskt klimat, då sam
verkande kommuner uppdrar åt en part att vara
”värdkommun”.
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5. Nulägesbeskrivning inkl. samarbeten
Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta och Uppsala
kommuner har en överförmyndarnämnd med
an Tierps, Älvkarleby och Östhammars kom
muner har en vald överförmyndare.
Anställda i verksamheten, invånare i kom
munen (2009-12-31) samt invånare per årsar
betare framgår av nedanstående tabell.

Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Anställda

Invånare

2
1
1
0,5
1
7,35
0,55
1

39 360
19 680
13 355
13 355
19 452
19 452
14 477
28 954
20 044
20 044
194 751
26 496
9 068		 16 487
21 391
21 391

Kolumnen invånare/handläggare innehåller
ett matematiskt nyckeltal som innebär att man
kan jämföra kommunernas personaltäthet. I
Skövde m fl samverkan har man satt upp ett
nyckeltal på 20 000 invånare per årsarbetare.
Budget för verksamheten 2010 ser ut som
följer.
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
Totalt

1 600 000 kr
2 583 000 kr
330 000 kr
695 000 kr
1 250 000 kr
9 786 000 kr
490 000 kr
1 460 000 kr
18 194 000 kr

Den totala antalet årsräkningar var 2009 föl
jande.
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
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274
194
112
71
185
1466

Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Invånare/årsarbetare

100
146

Arbetet med 2008 års verksamhet slutfördes
i allmänhet fram till september 2009, men någ
ra svårare fall var inte klara under året.
Antalet gode män/förvaltare i verksamheten
framgår nedan.
Enköpings kommun
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

235
162
81
50
150
900
88
110

Uppsala kommun sköter genom civilrättsligt
avtal överförmyndarverksamheten förvalt
ningsmässigt åt Knivsta kommun.
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6. Erfarenheter från andra samarbeten
Utredningen har undersökt ett antal samarbe
ten i landet och i vissa fall samlat in material
och haft en dialog via telefon. Synpunkterna
från detta redovisas i detta avsnitt, som inleds
med följande sammanfattande synpunkter.
– små kommuner tjänar mest på samarbete.
– processen måste vara förankrad och accep
terad av kommunledningarna, både bland
politiker och tjänstemän.
– det tar tid innan verksamheten fungerar fullt
ut i en ny organisation och det gäller att för
bereda starten så väl som möjligt.
– ledande politiker bör ej vara med i ledning
en för ett samarbete, dessa bör istället fin
nas i ett ägarforum som ger de övergripande
förutsättningarna och ekonomiska ramarna
för verksamheten.
– räkna inte med några större ekonomiska
vinster i starten, men däremot bättre kva
lité i verksamheten och mindre kostnadsök
ningar på sikt.
Som redovisas nedan är minskad sårbarhet
en av de främsta vinsterna vid en samverkan.
Då sårbarheten är störst i de minsta organisa
tionerna ligger också de största vinsterna där.
Även möjligheten till verksamhetsutveckling
minskar med verksamhetens volym. I en mind
re kommun finns på så sätt mindre utrymme
för kompetensutveckling och annan verksam
hetsutveckling.
Även om verksamheten i stora delar är de
taljstyrd i lag så har verksamhetsrutiner ut
vecklats olika i länets kommuner. Det är även
troligt att ambitionsnivån skiljer mellan kom
munerna och att man har skillnader i värde
grund. Vid en samverkan måste därför avsät
tas tid och resurser för en harmonisering av de
olika samverkande kommunerna och att skapa
gemensamma värdegrunder och rutiner. Arbe
tet med att harmonisera verksamheterna bör
därför starta så snart som möjligt.
Några omedelbara besparingseffekter av
en samverkan är inte troliga. Kostnaderna i
verksamheten består främst av personalkost
nader och kostnader för arvode till gode män
och förvaltare. På sikt bör dock en samverkan

innebära att kostnadsökningar kan hållas nere
då nödvändiga resurser och investeringar kan
delas mellan fler kommuner.
Behovet av samverkan inom överförmyndar
området är tydligt i hela Sverige och under de
senaste åren har flertal kommuner startat sam
verkan i olika former inom just överförmyndar
området. Några exempel på sådan samverkan
redovisas här.
– Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara,
Tibro och Tidaholm
Startade sin samverkan 2006. Samverkar via
avtal och har inte gemensam nämnd. Skövde är
huvudkommun.
– Mora, Orsa, Älvdalen, Malung och Vans
bro
Samverkar i en gemensam nämnd sedan
2007 med Mora som värdkommun.
– Järfälla och Upplandsbro
Samverkar genom avtal sedan 2009.
– Karlstad och Hammarö
Har samverkan i gemensam nämnd.
– Nybro, Emmaboda Torsås och Uppvidinge
Samverkar i gemensam nämnd sedan 2007.
– Karlskoga, Degerfors och Storfors
Samverkar i gemensam nämnd.
– Stenungsund, Orust och Lilla Edet
Samverkar genom avtal med Stenungsund
som gemensamt kansli.
Det pågår även utredningar inför samverkan
i bland annat de sju Södertörns kommunerna
samt kring 7-8 kommuner runt Uddevalla. Lis
tan är på intet sätt fullständig utan ett axplock
av vad som pågår.
7. Överväganden och slutsatser
7.1 Överförmyndarverksamhetens framtida
roll och uppgifter
Överförmyndarverksamheten har under ett an
tal år förändrats genom att den nu hanterar en
ökande ärendemängd och mer komplicerade
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ärenden än tidigare. Detta är en trend som för
väntas fortsätta även i framtiden. Kompetens
kraven inom överförmyndarområdet har höjts
i samband med att Justitieombudsmannen,
Länsstyrelserna och Riksrevisionen har påtalat
stora brister inom området. Verksamheten ut
gör ett mycket viktigt skyddsnät för de perso
ner som inte själva kan bevaka sina rättigheter
eller hantera sin ekonomi. En icke fungerande
verksamhet kan få mycket stora konsekvenser
för den enskilde och i vissa fall även enskilda
kommuner i form av skadeståndsprocesser och
åtal för tjänstefel.
Överförmyndarverksamheten kommer tro
ligtvis inom kort att ta över ytterligare upp
gifter från Tingsrätterna bland annat när det
gäller att anordna godmanskap. Detta kommer
att ställa högre krav på juridisk kompetens i
verksamheterna än tidigare.
7.2 Utgångsläge i verksamheten
Med undantag från Knivsta så har samtliga
kommuner i Uppsala län sin egen överförmyn
darverksamhet. Verksamheterna är små i förhål
lande till kommunens organisation i övrigt och
består i de mindre kommunerna endast av en
eller ett par tjänster. I de allra minsta kommu
nerna avsätts mindre än en heltid till verksam
heten. Verksamhetens huvudsakliga uppdrag är
att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och
förmyndare. Hur verksamheten skall utövas
styrs i många delar av detaljerad lagstiftning.
Det förekommer inte sällan svåra juridiska frå
geställningar i verksamheterna och tillgång till
juridisk kompetens är en förutsättning för att
verksamheten skall bedrivas rättssäkert.
Verksamhetens storlek gör att den kan vara
känslig för personalomsättning, sjukdom mm.
Vid personalomsättning riskerar man att all
kunskap om verksamheten går förlorad. Detta
utgör ett reellt hot mot verksamheten och den
som har god man, förvaltare eller förmyndare
riskerar att drabbas av ekonomisk skada.
Såsom på alla myndigheter finns ett allmänt
krav på tillgänglighet. I en verksamhet bestå
ende av en eller ett par personer kan inte dessa
krav tillgodoses vilket gör att allmänhetens
rätt att besöka myndigheten för att lämna och
hämta ut allmänna handlingar eftersätts.
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7.3 Vinster i ett fördjupat samarbete
Vinsterna vid ett fördjupat samarbete är främst
en minskad sårbarhet samt en möjlighet till
ökad kompetens och därmed högre rättsäker
het för de medborgare som har ställföreträdare
i form av god man, förvaltare eller förmyn
dare.
I dagsläget består överförmyndarverksam
heterna i länet av flera små enheter där man,
med undantag för Uppsala, arbetar en till två
personer i verksamheten. Detta medför pro
blem vid semesterplanering, sjukdom och
personalomsättning. Vid en samverkan skapas
även möjlighet för medarbetare att verka i en
större social samvaro där det finns större möj
lighet till kollegialt utbyte. Något som främst
är en brist i mindre kommuner.
Vid en samverkan blir det en mer likformig
handläggning vilket innebär en ökad rättsäker
het både för de som verkar som gode män, för
valtare och förmyndare samt deras huvudmän.
Ytterligare synergieffekter kan uppnås ge
nom minskad administration och gemensam
verksamhetsutveckling.
7.4 Risker/Begränsningar
Vid ett fördjupat samarbete i form av en ge
mensam nämnd är den egna kommunen re
presenterad genom en eller ett par ledamöter
i den gemensamma nämnden. Lokalkännedo
men begränsas därmed något jämfört med att
var enskild kommun har en egen nämnd eller
överförmyndare.
Vid ett fördjupat samarbete finns de största
vinsterna i att ha en gemensam förvaltning.
Detta innebär att verksamheten geografiskt ut
övas från värdkommunen och särskild hänsyn
måste därför tas till tillgängligheten för respek
tive kommuns medborgare.
7.5 Ekonomiska konsekvenser
Genom bildandet av en gemensam nämnd
för överförmyndarverksamheten i Uppsala
län med Uppsala kommun som värdkommun
samlas förvaltningsorganisationen på ett ställe.
Det innebär i sig en rationalisering, då sju olika
förvaltningar kan avvecklas.
Den gemensamma organisationen finns i en
kommun, med en väl fungerande förvaltning
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som är integrerad i Uppsala kommuns alla
verksamhetssystem. Det innebär att starten av
det nya samarbetet underlättas betydligt och
att några större initiala kostnader inte behöver
uppstå.
De ekonomiska konsekvenserna kommer att
belysas i detalj vid ett ev. genomförande.
7.6 Administrativa system
Då organisationen föreslås förläggas till Upp
sala kommun behöver endast de verksamhets
specifika systemen samordnas. Länets kom
muner, förutom Heby kommun, använder ett
system benämnt Wärna och då är det lämpligt
att fortsätta med detta i en gemensam organi
sation.
Ett utvecklingsarbete av verksamhetsstöd för
överförmyndarverksamhet sker mellan Stock
holms stad och Västerås stad och resultatet av
detta kan innebära att även Uppsala län på sikt
byter system.
En annan framtidsfråga är att utveckla olika
e-tjänster för verksamheten. Det skulle under
lätta det administrativa arbetet avsevärt. Med
e-tjänst menas alla slags tjänster som förmed
las elektroniskt. Det viktigaste är att tjänsten
underlättar för användaren och uppfyller verk
samhetens behov på ett bra sätt.

bete i en gemensam nämnd får sedan starta
ett genomförande arbete där alla detaljfrågor
hanteras. Ett genomförande tar tid, men genom
valet av denna samverkansform blir det mind
re komplicerat då man kan bygga vidare på en
redan fungerande organisation.
Ett förslag till genomförandeorganisation
bör vara klart under tidig höst 2010, så att de
politiska besluten kan tas i god tid före starten
2011.
Kommunernas inriktningsbeslut om medver
kan i en gemensam överförmyndarverksamhet
bör vara fattade senast 2010-06-30.
8. Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås Upp
sala läns kommuner besluta
att verka för bildandet av en gemensam
nämnd för överförmyndarverksamheten i Upp
sala län fr o m 2011-01-01 med Uppsala kom
mun som värdkommun,
att uppdra åt Uppsala kommun att tillsätta en
genomförandeutredning med uppgift att pre
sentera ett förslag till detaljorganisation senast
2010-09-30,
att utredningen ska ha representanter från
varje samverkande kommun.

7.7 Slutsatser och rekommendationer
Överförmyndarverksamheten är stadd i för
ändring. Uppgifter kommer att föras över från
tingsrätterna till kommunerna och många ären
den blir alltmer komplicerade. Flera av länets
kommuner har en liten och sårbar organisation
för verksamheten, dessutom förväntas flera
pensionsavgångar under den närmaste tiden
eller andra personförändringar. Det är därför
lämpligt att nu finna former för ett samarbete
i Uppsala län.
Utredningen föreslår, efter att ha inhämtat
kunskaper från andra samarbeten i landet, dis
kussioner med berörda i verksamheten samt
med stöd från regeringens överväganden i
Prop 2005/2006:117, att en gemensam nämnd
för överförmyndarfrågor bildas i Uppsala län
med Uppsala kommun som värdkommun
fr o m 2011.
De kommuner som är positiva till samar
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Nr 137. Motion av Joakim Larsson (SD)
om kommunala väktare
(KSN-2010-0295)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta
att avslå motionen.
Uppsala den 3 november 2010
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren, Stefan
Hanna, Ebba Busch, Marlene Burwick, Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist och Ilona Szat
mari Waldau.
Dessutom närvarande: Sofia Spolander,
Irene Zetterberg, Milischia Rezai och Frida
Johnsson.
Ärendet
Joakim Larsson yrkar i motion, väckt vid kom
munfullmäktiges sammanträde 26 april 2010,
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att åter
komma till kommunfullmäktige med ett för
slag om införande av kommunala väktare i en
lighet med motionen. Av motionen framgår att
det avser väktare som bevakar vissa offentliga
platser under de tider på dygnet när man kan
förvänta sig en höjd risk för brott. (Bilaga 1.)
Remissbehandling
Motionen har remitterats till polismyndig
heten, fritids- och naturvårdnämnden, gatuoch trafiknämnden samt fastighetsnämnden.
Nämnderna har inkommit med yttranden.
Fritids- och naturvårdsnämnden har i sitt
yttrande (bilaga 2, utsändes separat) pekat på
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att olika huvudmän har olika ansvarsområden
varför motionens förslag inte är förenligt med
kommunallagen och reglerna om den kommu
nala kompetensen. Nämnden lyfter också fram
det arbete som redan etablerats i samverkan
mellan olika nämnder i kommunen, ideella or
ganisationer, kyrkan, polisen och företagare i
samband med uppkomna oroligheter.
Fastighetsnämnden uppger i sitt yttrande (bilaga 3, utsändes separat) att de har avtal med
vaktbolag som bevakar kommunala fastigheter.
De anser inte att kommunala väktare är att före
dra eftersom nuvarande system f ungerar bra.
Gatu- och trafiknämnden (bilaga 4, utsändes
separat) uppger att de vid särskilda evenemang,
där kommunen är arrangör, anlitar väktare vid
behov. I övrigt är den allmänna ordningen en
fråga för polismyndigheten.
Föredragning
Det brottsförebyggande operativa arbetet
ansvarar polismyndigheten för. De har genom
lag tilldelats särskilda befogenheter för detta
arbete.
Uppsala kommun bidrar till det brottsföre
byggande arbetet genom en rad åtgärder. Rent
generellt åvilar det varje uppdragsnämnd att
verka förebyggande inom sitt ansvarsområde.
Därutöver finns verksamhet direkt riktad till
ungdomar i form av det lokala brottsförebyg
gande rådet (Brå) där en rad aktörer verkar
tillsammans. En aktivitet i detta arbete är de
nattvandringar som rådet ansvarar för och som
genomförs i samband med större helger eller
evenemang med stort deltagande från olika
föreningar och enskilda.
Ett annat exempel på förebyggande arbete
inom kommunens kompetensområden är det
stadsförnyelsearbete som sker inom ramen för
Mötesplats Gottsunda. Ett samarbetsavtal har
också tecknats mellan Uppsala kommun och
polismyndigheten angående förebyggande ar
bete i samma område.
Kommunens arbete är, vilket anges i inrikt
ningsmål i IVE, bland annat inriktat på att
Uppsala kommun är en trygg och säker kom
mun att vistas i. Att upprätthålla ordningen på
allmänna plats är dock inte kommunens upp
gift utan en fråga för polismyndigheten.
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Ekonomiska konsekvenser
Ej aktuellt med föreliggande förslag.
Bilaga 1
Uppsala kommun har under hösten 2009 haft
problem med bilbränder och stenkastning mot
polis och andra myndigheter. För tillfället har
situationen lugnat ner sig något, men man kan
befara att bilbränderna (som verkar vara sä
songsbetonade) kommer att öka igen. Det fö
refaller som om polisen har problem med att
hålla efter de samhällselement som ägnar sig
åt sådant.
Media rapporterade i höstas att Enköpings
kommun i samråd med polisen gör ett försök
med kommunalt inhyrda väktare som bevakar
vissa offentliga platser under de tider på dyg
net när man kan förvänta sig en höjd risk för
brott. Kostnaden för detta har varit blygsam för
kommunen, eftersom man helt enkelt har gjort
ett tillägg till det avtal som kommunen redan
hade med bevakningsföretaget.
Den här modellen verkar vara intressant och
borde också kunna tillämpas i Uppsala för att
bidra till stävjandet av de problem vi har haft
på gatorna. Diskussioner i fullmäktige har vi
sat att något sådant arrangemang inte finns i
Uppsala kommun.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
kommunfullmäktige att besluta:
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att åter
komma till kommunfullmäktige med ett för
slag om införande av kommunala väktare i en
lighet med vad som framförts i motionen.
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Nr 138. Motion av Lars O Ericsson och
Carl G Thunman (båda C) om att inrätta ett Speakers Corner på lämpligt ställe
i Uppsala
(KSN-2010-0296)

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäk
tige besluta
att bifalla motionen, samt
att uppdra till gatu- och trafiknämnden att
i samråd med polisen sätta ramar för använd
ningen av ett Speakers’ Corner samt att tillsam
mans med fritids- och naturvårdsnämnden och
kulturnämnden utse lämplig plats och lämplig
markering av ett Speakers’ Corner i Uppsala
med målsättningen att platsen ska kunna an
vändas från och med andra halvåret 2011.
Uppsala den 3 november 2010
På kommunstyrelsens vägnar
Gunnar Hedberg/Astrid Anker
I avgörandet deltagande: Gunnar Hedberg,
Cecilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman,
Cecilia Hamenius, Peter Nordgren, Stefan
Hanna, Ebba Busch, Marlene Burwick, Erik
Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klasson, Ma
ria Gardfjell, Johan Lundqvist och Ilona Szat
mari Waldau.
Dessutom närvarande: Sofia Spolander,
Irene Zetterberg, Milischia Rezai och Frida
Johnsson.
Sammanfattning
I en motion föreslås att man i Uppsala ska in
rätta ett ”Speakers Corner” där vem som helst
kan hålla ett offentligt tal. Samtliga remissin
stanser tycker att detta är ett bra förslag och
kommunstyrelsen föreslår därför att gatu- och
trafiknämnden tillsammans med berörda tar
fram ett förslag till plats och markering av ett
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Speakers’ Corner så att det kan finnas färdigt
under andra halvåret 2011.
Ärendet
Lars O Ericsson (c) och Carl G Thunman (c)
har i en motion väckt den 27 april 2010, före
slagit att lämpliga nämnder får i uppdrag att
inrätta ett ”Speakers Corner” på lämplig plats.
(Bilaga 1.)
Remissbehandling
Motionen är remitterad till kulturnämnden
(bilaga 2), gatu- och trafiknämnden (bilaga 3)
och fritids- och naturvårdsnämnden (bilaga 4).
Samtliga remissinstanser är positiva till försla
get. Svaren utsändes separat.
Kulturnämnden föreslår dessutom att lämp
lig plats för detta kan vara Celsiustorget vid
Celsiushuset eller vid den så kallade ”politiska
knuten” vid Fyristorg.
Fritids- och naturvårdsnämnden, som också
är positiva till motionen har beslutat att uppdra
till nämndens presidium att i samråd med kon
toret ta fram förslag på lämplig plats.
Gatu- och trafiknämnden har inget att invän
da mot förslaget men anser att frågan bör utre
das, framför allt avseende lämplig placering.
Föredragning
Speakers’ Corner är en plats där vem som helst
kan hålla ett offentligt tal, ett öppet, levande
”chattrum” som kan bidra till lokal demokrati
och vara en ständig påminnelse om yttrande
frihet.
Regelverket kring ett Speakers’ Corner bör
göras enkelt; man följer lagen om yttrande
frihet och de regelverk som gäller på allmän
platsmark. De inskränkningar i yttrandefrihe
ten som regleras i brottsbalken i form av förbud
mot olaga hot, förtal, hets mot folkgrupp m.m.
ska också följas av de som nyttjar platsen.
Att hitta en lämplig plats för ett Speakers’
Corner i Uppsala är viktigt. Platsen måste vara
publik samtidigt som den inte får blockera det
dagliga stadslivet. Här gäller ordningsstadgan
och för allmän sammankomst krävs polistill
stånd. Användande av högtalare på platsen
måste övervägas och stämmas av med 10§ i
kommunens lokala ordningsföreskrifter1.
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Oavsett hur platsen för Uppsalas Speakers’
Corner markeras behövs samråd med polisen i
planeringsskedet för en enkel och korrekt han
tering av offentlig platsmark.
Att inrätta Speakers’ Corner i en tid när soci
ala medier får allt större genomslag, även vad
gäller medborgarnas inflytande i den demokra
tiska processen, kan framstå otidsenligt. Ett
Speakers’ Corner måste dock anses företräda
andra värden och ger signal om vikten av att
värna yttrandefriheten.
Kommunstyrelsen ställer sig därför positiv
till förslaget om att inrätta ett Speakers’ Corner
i Uppsala och föreslår kommunfullmäktige att
uppdra till gatu- och trafiknämnden att i samråd
med polisen sätta ramar för dess användning
samt att gatu- och trafiknämnden tillsammans
med fritids- och naturvårdsnämnden och kul
turnämnden tar fram förslag på lämplig plats
och lämplig markering av ett Speakers’ Corner.
I uppdraget ingår att informera Uppsala City
och att, efter en avstämning med kommunens
stadsförnyelsegrupp, verkställa och inviga ett
Speakers’ Corner i Uppsala. En realistisk tid
plan för arbetet är att ett Speakers’ Corner finns
under andra halvan av 2011.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för ett Speakers’ Corner skall in
rymmas inom gatu- och trafiknämndens eko
nomiska ram.
”10§ Information, reklam eller andra budskap som rik
tar sig till personer på offentliga platser får inte utsändas
genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polis
myndigheten.

1

Bilaga 1
Speakers’ Corner är ett ställe där vem som helst
kan hålla ett offentligt tal. Det är främst i Lon
dons parker som Speakers’ Corner har funnits
men även på andra platser och i andra länder
förekommer det t ex i Australien, Kanada, Hol
land, Singapore, Trinidad och Thailand. I Oos
terpark i Amsterdam är det öppet 24-timmar
för behövande talare. I Singapore är det enda
stället där man kan tala utan polistillstånd.
Den mest kända Speakers’ Corner är det i
nordöstra hörnet av Hyde Park i London, nära
Marble Arch som kom till efter oroligheter i
parken 1855. Varje söndagsmorgon kan den
som vill ta till orda vid Speakers’ Corner och
de som vill kan komma och lyssna. Till skillnad
från webben är detta ett levande ”chattrum”.
Detta öppna chattrum som inte styrs av ”att
boka tid” eller andra byråkratiska procedurer
har blivit en attraktion i sig självt där besökare,
ortsbor och turister kan delta i diskussionen.
Talarna talar om det hjärtat är fullt utan att ha
några speciella kvalifikationer eller att vara ut
sedda av någon grupp. På så sätt blir detta ett
bidrag till gräsrotsdemokratin och en ständig
påminnelse om yttrandefriheten.
Ämnena för talen på Speakers’ Corner kan
variera högst avsevärt men ju mer provokativa
och aktuella desto mer uppslutning kan man
räkna med t ex en söndagsmorgon.
Man kanske tror att det enbart är udda, popu
listiska och missnöjda personer som talar men
i London har storheter som Karl Marx, Vladi
mir Lenin, George Orwell, William Mords och
många politiker talat.
Det är inte så att ett tal vid Speakers’ Corner
inte lyder under lagarna eller att det där råder
total yttrandefrihet. Som vanligt på allmän
plats finns inte speciellt många ämnen som är
förbjudna. Man får tala så länge som man föl
jer lagarna och att inte polisen ingriper. I Lon
don har polisen oftast varit tolerant och ingripit
endast vid många klagomål eller om talen varit
obscena, förtalande eller opassande.
Speakers’ Corner är en etablerad (och gra
tis) turistattraktion i London som sätter extra
krydda åt Londonbesöket. Uppsala med sin
kunskapsmassa, föreningar, mångfald och po
litiska debatter skulle vara en utmärkt plats
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för ett Speakers’ Corner. En sådan attraktion
skulle väl passa in i bilden av Uppsala. Många
politiker skulle här kunna få möjlighet att bre
ut sig före de officiella beslutsrummen.
På enklaste sätt utan några speciella kostna
der skulle ett Speakers’ Corner kunna inrättas i
Uppsala, gärna med någon form av enkel tribun
med text. Hörnan vid gamla rådhuset vid stora
torget har föreslagits. Lämpligt vore också att
det fanns på plats före valet 2010.
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige be
slutar
– att uppdra åt lämpliga nämnder att inrätta
ett Speakers’ Corner på lämpligt ställe i Upp
sala.

