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Datum: Kommunstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-05-27 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 166

Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

KSN-2020-01723 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma

överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt
2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med ärendets bilaga 1.

Beslutsgång 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller detsamma. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun samverkar med Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, 

Östhammar samt Håbo kommuner i en gemensam överförmyndarnämnd. 
Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden har inkommit med en 

skrivelse om ändring av reglementet för att medge deltagande på distans vid 
nämndens sammanträden. Bakgrunden är den extraordinära situation som 

spridningen av coronaviruset medfört.  

Respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna föreslås besluta att 

deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg med föreskrifter om det i 
nämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

• Arbetsutskottets förslag 19 maj 2020 § 207

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020

• Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente

• Bilaga 2, minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma

överförmyndarnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum:
Protokollsutdrag 2020-05-19

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 207

Ändring av reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden

KSN-2020-01723

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottföreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta

1. atttillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt

2. att göra tillägg till nämndensreglementei enlighet medärendetsbilaga 1.

Beslutsgång

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detsamma.

Sammanfattning

Uppsala kommun samverkar med Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby,
Östhammar samt Håbo kommuner i en gemensam överförmyndarnämnd.
Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden har inkommit med en
skrivelse om ändring av reglementet för att medge deltagande på distans vid
nämndens sammanträden. Bakgrunden är den extraordinära situation som
spridningen av coronaviruset medfört.

Respektive kommunfullmäktige i desamverkande kommunerna föreslås besluta att
deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg med föreskrifter om det i
nämndens reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020
Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente
Bilaga 2, minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma
överförmyndarnämnden



Sida 1 (3) 

 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Ändring av reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1.  att tillåta att ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans, samt 

2. att göra tillägg till nämndens reglemente i enlighet med ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Uppsala kommun samverkar med Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, 

Östhammar samt Håbo kommuner i en gemensam överförmyndarnämnd. 

Ägarsamrådet för den gemensamma överförmyndarnämnden har inkommit med en 

skrivelse om ändring av reglementet för att medge deltagande på distans vid 
nämndens sammanträden. Bakgrunden är den extraordinära situation som 
spridningen av coronaviruset medfört.  

 
Respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna föreslås besluta att 

deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg med föreskrifter om det i 
nämndens reglemente. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. Barn-, jämställdhets- och 

näringslivsperspektiven är inte relevanta i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-05-15 KSN-2020-01723 

  
Handläggare:  

Tomas Anderson 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

 

Föredragning 

För att det ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma 

överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, måste beslut 
om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna. Därutöver 
måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får 

ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. 

Enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning 
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska 
ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 § ”genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på 
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 

villkor”.  

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset föreslås nämnden tillåtas sammanträda 

på distans om särskilda skäl föreligger och att detta förs in i nämndens reglemente i 
enlighet med ärendets bilaga 1.  

Att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum, 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med 
fysisk närvaro. I förarbetena till lagen ges som exempel på särskilda skäl att någon 

ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har 

svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar. Även den 

omständigheten att ledamöter och ersättare som är äldre än 70 år eller tillhör en 

riskgrupp som, enligt Folkhälsomyndigheten ska begränsa sina nära kontakter, bör 
kunna betraktas som särskilda skäl. 

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 
höra varandra. Det är alltså inte tillräckligt att de som är närvarande i 

sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om 

flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. Ljud- och 
bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvalitet. Om kvaliteten 

försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 

sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs 
andra krav eftersom dessa vid votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska 

lösning som då används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, att alla de 
beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan 

uppfyllas får deltagande på distans inte ske vid sammanträden då sluten omröstning 
kan komma att tillämpas. 

Vid deltagande på distans i ett sammanträde bör ordföranden och de ledamöter som 
deltar på distans vara särskilt observanta på att den plats där de distansdeltagande 

ledamöterna deltar är sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om 
det inte kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. Eftersom 

nämndens ärenden i huvudsak utgörs av ärenden som innefattar uppgifter som 
omfattas av sekretess, måste ordföranden även beakta denna omständighet vid 
ställningstagande om deltagande på distans ska tillåtas. 

I bestämmelsen föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar 

närvara på distans. Ordföranden måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på 
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distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. Det är nämndens ordförande 
som avgör om närvaro på distans får ske. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2020 

• Bilaga 1, tillägg till överförmyndarnämndens reglemente 

• Bilaga 2, minnesanteckningar från ägarsamråd för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 

Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
www.uppsala.se

Bilaga 1 till ärende om tillägg till
reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd
Sammanträde på distans

10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud-och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sättatt samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

Datum: Diarienummer:
2020-05-12 ÖFN-2020-00018

Kommunledningskontoret
Bilaga till tjänsteskrivelse

Handläggare: Lena Grapp
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Kom mun ledningskontoret 
Minnesanteckning 

Handläggare: 
John Hammar 

Minnesanteckningar från ägarsamråd 
för den gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Datum: måndagen den 4 maj 2020 

Tid: 17:00-17.30 

Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 Uppsala och på distans via Tearnslänk 

Närvarande 

Erik Petting, ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun 
Sara Sjödal, ordförande kommunstyrelsen, Tierps kommun 
Jacob Spangenberg, ordförande kommunstyrelsen, Östhammars kommun 
Marie Larsson, ordförande kommunstyrelsen, Älvkarleby kommun 
Marie Wilen, ordförande kommunstyrelsen, Heby kommun 
Ingvar Smedlund, ordförande kommunstyrelsen, Enköpings kommun 
Bertil Brunn, ordförande överförmyndarnämnden 
Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun 
Ida Hettrup, förvaltningsdirektör överförmyndarförvattningen, Uppsala kommun 
Peter S:T Cyr, ekonomichef överförmyndarförvaltningen, Uppsala kommun 
Ola Hägglund, ekonomidirektör, Uppsala kommun 
Maria Ahrgren, avdelningschef kvalitet och planering, Uppsala kommun 
Jonas Eriksson, ekonomistrateg, Uppsala kommun 
John Hammar, nämndsekreterare, Uppsala kommun 

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
www.uppsala.se  
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Dagordning 

1. Corona- nytt reglemente 

Beslut 

Ägarkommunerna beslutar att reglementet ska revideras för att tillåta beslut på 
distans. Överförmyndarförvaltningen tar fram ett förslag på reviderat reglemente som 
skickas ut till samtliga ägarkommuner för beslut. 

Sammanfattning 

Nämndens reglemente tillåter i nuläget inte deltagande på distans och behöver därför 
revideras. 

2. Corona-krisledningsnämnd 

Beslut 

Om värdkommunen fattar beslut om att överta beslutanderätten avseende hela eller 
delar av verksamhetsområden från gemensam nämnd bör samråd ske med samtliga 
samverkande kommuner. 

Sammanfattning 

lsamband med att Uppsala kommun aktiverade sin krisledningsnämnd med 
anledning av Corona blev frågan om övertagande av gemensam nämnds ansvar 
aktuell.1 PM framtaget av Uppsalas kommunjurist framgår att det endast är 
värdkommunens krisledningsnämnd som kan överta hela eller delar av en gemensam 
nämnds verksamhetsområden. Det har därför uppstått ett behov av att komma 
överens om en inriktning kring hur ett eventuellt övertagande ska gå till i händelse av 
en extraordinär händelse eller höjd beredskap. 

3. Verksamhetens förutsättningar och förändrade behov för planperioden 

Förvaltningen behöver ett bättre digitalt stöd och det kommer ske ett byte av 
verksamhetssystem i höst. Detta kommer leda till ökade kostnader med de tas inom 
befintlig budgetram. 

Gruppen vuxna i behov av ställföreträdare fortsätter att öka under 2020. Möjligen i 
svagare takt än under 2019 men det är för tidigt att prata om ett trendbrott. 

Det sker en översyn av reglerna om gode män och förvaltare och utredningen ska 
slutredovisas i februari 2021. Överförnnyndarförvaltningen deltar i en referensgrupp för 
lagstiftningen. 

4. Möjligheter och hinder 

Digitaliseringen ger möjligheter till ett nytt arbetssätt och ökad effektivitet på sikt. 
Förvaltningen blir också bättre rustad för volymökningar. 

Den nya lagstiftningen kan komma att leda till bättre förutsättningar för verksamheten. 

bp 
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5. Ekonomi 

Beslut 

Beslut om budget 2021 och plan 2020-2023 bordläggs till nästa ägarsamråd. 

Sammanfattning 

Delårsbokslutet visar att kostnaderna minskar lite mer än beräknat på 
ensamkommandeverksamheten och kansli för 2020. 

Förslag på budget 2021 och plan 2022-2023 presenteras. Uppsala föreslår att 
effektiviseringskravet höjs med 0.5 %till totalt 3%. 

6. Rekrytering av ny förvaltningsdirektör 

Ida Hellrup meddelar att hon kommer lämna tjänsten som förvaltningsdirektör den 1 
juni och hela samrådet gratulerar till den nya tjänsten avdelningschef på Uppsala 
vatten & Avfall AB. 

7. Datum för nästa ägarsamråd 

Nästa ägarsamråd äger rum den 8 oktober 2020 i anslutning till Region Uppsalas 
omvärldsdag. Exakta tider meddelas senare. 

Erik Petting 

Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun 
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