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Kommunstyrelsen

En ny gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp,
Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och
med den 1 januari 2019,
att anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden enligt bilaga 1,
att anta förslag till avtal om samverkan enligt bilaga 2,
att godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning enligt bilaga
3, samt
att överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 – 31
december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning.

Ärendet
2011 bildades en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala,
Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun.
Kommunstyrelsen i Håbo beslutade den 23 maj 2016, § 79, att hemställa om att Håbo
kommun får bli medlem i den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län.
I samband med att Håbo kommun ansluter till den gemensamma nämnden behöver ett nytt
reglemente (bilaga 1) för den gemensamma nämnden samt en ny överenskommelse om
samverkan (bilaga 2) tas fram. Dessa handlingar har distribuerats till berörda kommuner för
beslut i respektive fullmäktige församling om att godkänna reglemente och samverkansavtal.
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E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se
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Föredragning
2011 bildades en gemensam överförmyndarnämnd för Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala och
Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkommun. Håbo
kommun har hemställt om att få ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden.
Förslaget innebär i korthet att Håbo kommun bli medlem av den gemensamma nämnden
fr.o.m. den 1 januari 2019. Enligt förslaget utgör Uppsala kommun även fortsättningsvis
värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala kommuns organisation.
Tidpunkten är vald utifrån att det inte är tillåtet att ändra organisationsform under löpande
mandatperiod. Det är med andra ord inte möjligt att bilda en gemensam överförmyndarnämnd
med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa val till kommunfullmäktige. Det
föreligger dock inget hinder mot att berörda kommuner fattar beslut redan nu om ändrad
driftform, med verkställighet den 1 januari 2019, dvs. efter nästa val till kommunfullmäktige.
Det föreligger inte eller något hinder mot att Håbo kommun, redan fr.o.m. 1 januari 2017,
inleder samarbete med den gemensamma nämnden om en gemensam kansliorganisation för
överförmyndarfrågor. Mot bakgrund av detta har Överförmyndarnämnden i Uppsala län och
Håbo kommun utarbetat ett förslag till gemensam överförmyndarförvaltning (bilaga 3).
Förslaget innebär att överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1
januari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning.
Ekonomiska konsekvenser
Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten
överförs till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019.
Kostnaden för den gemensamma nämndens verksamhet fördelas mellan ingående kommuner
enligt andelstal. Andelstalet bestäms som respektive kommuns folkmängd 1 januari före
verksamhetsåret.
Håbos anslutning till den gemensamma nämnden påverkar Uppsala kommuns andel av den
gemensamma finansieringen av nämndens verksamhet marginellt.
Under perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018 då Överförmyndarnämnden i Uppsala län
samverkar med Håbo kommun om en gemensam överförmyndarförvaltning ersätter Håbo
kommun Överförmyndarnämnden i Uppsala län för faktiska kostnader, för beredning av
ärenden och verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för att planering
och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för.
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Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för
Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby,
Östhammar och Håbo kommuner
Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala 2016Antaget av kommunfullmäktige i Heby 2016Antaget av kommunfullmäktige i Håbo - 2016
Antaget av kommunfullmäktige i Knivsta 2016Antaget av kommunfullmäktige i Tierp 2016Antaget av kommunfullmäktige i Älvkarleby 2016Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar 2016Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Älvkarleby, Östhammars kommuner har i avtal
kommit överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom
överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a § kommunallagen och i
övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området.
Nämnden kallas för Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal
för den gemensamma nämnden.

§1

Uppgifter

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet
med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning.

§2

Ekonomisk förvaltning

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för
den för nämnden fastställda budgeten.

§3

Mandatperiod

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det 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 bestämmer annat.

§5

Val av ledamöter och ersättare

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.
Värdkommunen väljer tre ledamöter och tre ersättare, övriga samverkande kommuner väljer
en ledamot och en ersättare. Värdkommunen 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
sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte valts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda
ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt i ledamotens ställe.
En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde 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 ordföranden 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 ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§7

Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av
sammanträde 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 förtroendevald
som får närvara på sammanträdet, senast åtta dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten gör det.

§9

Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i
sådant fall redovisas skriftligt innan paragrafen justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

§ 10

Reservation

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut 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 ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.

§ 13

Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordföranden 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 gemensamma nämnden har rätt till enligt
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma
nämnden i särskild delegationsordning.

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har kommit överens om
att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad Överförmyndarnämnden i
Uppsala län, för överförmyndarverksamhet.
Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala kommuns
organisation.
§ 1 Uppgifter
Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet med vad
som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning.
§ 2 Administration
Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och
verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar
för.
§ 3 Arkivhantering
Uppsala kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens allmänna handlingar sker i
enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för nämndens verksamhet.
Pågående ärenden ska flyttas till den gemensamma nämnden.
För tillsyn över nämndens arkiv svarar arkivmyndigheten i Uppsala kommun.
Nämnden ska upprätta en beskrivning av nämndens allmänna handlingar i enlighet med 4 kap. 2 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Slutarkivering av nämndens allmänna handlingar ska Uppsala kommun ansvara för.
§ 4 Äganderätt till egendom
Uppsala kommun ska äga den fasta och lösa egendom, som behövs för den gemensamma nämndens
verksamhet.
§ 5 Försäkring
Uppsala kommun tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma
nämndens verksamhet.
§ 6 Arvode och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare i nämnden ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som gäller i
respektive kommun som utsett ledamöterna och ersättarna och denna kommun ska även ombesörja
utbetalning av arvode och annan ersättning.

§ 7 Kostnadsfördelning
Uppsala kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga
samverkande kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive ingående
kommun, ska lämnas till medverkande kommuner senast den 1 oktober för att den gemensamma
nämndens behov ska kunna integreras i respektive övergripande kommunbudget.
Den nettokostnad som budgeteras för en period ska fördelas mellan ingående kommuner enligt
andelstal. Andelstalet bestäms som respektive kommuns folkmängd 1 januari före verksamhetsåret.
För Heby kommun ska till andelen läggas en utjämningsfaktor med 1,5% av totalt antal invånare per
den 1 januari året före verksamhetsåret och för Knivsta kommun ska från andelen räknas av en
utjämningsfaktor om 1,5% av det totala anytalet invånare per den 1 januari .
I den löpande redovisningen bokförs en budgeterad intäkt motsvarande respektive deltagande
kommuns andel.
Ingående kommuner kan ha olika ambition och möjlighet för uppräkning av kostnader mellan år.
Därför är en öppen budgetberedning och ett transparent slutligt budgetförslag från den
gemensamma nämnden viktigt.
För att skapa tydlighet och förutsägbarhet ska följande beräkning vara vägledande för den
gemensamma nämndens budgetförslag för nästkommande år:
[nettokostnad innevarande år] x [PKV] x[volymförändring] x [effektivitetskrav]
Med ”nettokostnad innevarande år” avses: Den kostnad som återstår att finansiera med
skattemedel, efter avräkning av externa intäkter. Till skattemedel ska de skattefinansierade bidrag
som erhålls från andra kommuner räknas.
Med ”PKV” avses: SKL: s Prisidex kommunal verksamhet är ett uttryck för prisutvecklingen, särskilt
anpassat för kommunal verksamhet.
Med ”volymförändring” avses: De delar av verksamheten som är volymrelaterade bör räknas upp. En
rimlig approximation för denna uppräkning är den totala volymförändringen mellan åren baserat på
samma befolkningsunderlag som används för att bestämma fördelningen mellan ingående
kommuner, se nedan. Överförmyndarnämnden förväntas i sitt budgetförslag ta ansvarsfull hänsyn till
volymförändring i respektive ingående kommuner och hitta en rättvis balans mellan volympåverkade
och icke volympåverkade kostander.
Med ”effektivitetskrav” avses: Ingen kommunal verksamhet kan förväntas få full pris- och
volymkompensation utan effektivitetskrav. Att fastställa ett trovärdigt och rättvist gemensamt
långsiktigt effektivitetskrav är svårt. Överförmyndarnämnden förväntas därför i sitt budgetförslag
inhämta kunskap från ingående kommuner och ta ansvarsfull hänsyn till de effektivitetskrav som
uttrycks i dessa.
Slutlig reglering av bidrag från varje samverkande kommun för visst år ska ske per den 31 december,
senast den 15 januari året efter verksamhetsåret .

Betalning av bidraget ska ske i månadsvis mot faktura.
Vid års- och delårsbokslut (december, augusti, april) ska genererade över- eller underskott fördelas
mellan de samverkande kommunerna.
En grundläggande princip för samarbetet och finansieringen av den gemensamma nämnden bygger
på lika villkor mellan kommunerna. Därför ska genererade över- och underskott fördelas mellan
ingående kommuner i förhållandet till kommunernas andelar. I undantagsfall, om tillräcklig kunskap
och dokumentation finns om att avvikelse kan härledas till enskild kommun, kan den gemensamma
nämnden besluta om avvikande fördelning av över- eller underskott.
Det resultat som redovisas i resultaträkningen för den gemensamma nämnden vid periodavslut av
Uppsala kommuns räkenskaper ska endast motsvara den andel av överskott eller underskott som
löper mot Uppsala kommun. Övriga kommuners resultatandel ska i Uppsalas räkenskaper redovisas
som förutbetald intäkt eller förutbetald kostnad.
•
Ett överskott i gemensam nämnd ska återföras till ingående kommuner. Det sker
genom en del av redovisad intäkt, som motsvarar kommunens andel av överskottet, redovisas som
förutbetald intäkt och skuldförs mot aktuell kommun. Denna kommun ska reducera sin kostnad för
lämnade bidrag till Uppsala kommun avseende överförmynderi och redovisa motsvarande fordran.
•
Ett underskott i gemensam nämnd ska kompenseras Uppsala kommun. Det sker
genom att en upplupen intäkt bokförs från varje ingående kommun, som motsvarar kommunens
andel av underskottet, och redovisas som en fordran mot aktuell kommun. Denna kommun ska öka
sin kostnad för lämnade bidrag avseende överförmynderi och redovisa motsvarande skuld.
Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten överförs
till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019.
Övriga kostnader, såsom skadestånd, som härrör från tiden efter den 1 januari 2019, ska fördelas
mellan de samverkande kommunerna, medan kostnader som är hänförliga till tiden före den 1
januari 2019 återkrävas från den kommun som förorsakat kostnaden.
§ 8 Insyn i förvaltningen
Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet.
Nämnden ska till de samverkande kommunernas kommunfullmäktige kvartalsvis rapportera hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
§ 9 Mandatperiod
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det allmänna val till kommunfullmäktige
hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra om uppsägning av detta avtal sker före
mandatperiodens utgång.
§ 10 Sammansättning
Nämnden ska bestå av ledamöter och ersättare. Uppsala kommun utser tre ledamöter och tre
ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare.

Parterna är överens om att Uppsala kommun utser ordförande och vice ordförande samt att vice
ordförande bör komma från en annan kommun än Uppsala kommun.
§ 11 Omförhandling
Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta avtal, äger
var och en av medlemmarna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.
§ 12 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar
mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol.
§ 13 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019, under förutsättning att kommunfullmäktige i
Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt avtalet
genom beslut som vinner laga kraft.
Avtalet gäller tills vidare och ska för upphörande sägas upp senast två år före varje mandatperiods
utgång.
§ 14 Avveckling av den gemensamma nämnden
Vid avveckling av den gemensamma nämnden ska överskott eller underskott fördelas på samma sätt
som kostnaderna för den gemensamma nämnden verksamhet, enligt § 7.
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För Östhammars kommun

Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Parter
1. Uppsala kommun, genom Överförmyndarnämnden i Uppsala län, 753 75 Uppsala
2. Håbo kommun, 746 80 BÅLSTA
§ 1 Bakgrund
Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner samverkar i en
gemensam överförmyndarnämnd. Håbo kommun har hemställt om att få ingå i en gemensam
överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den bedömning som gjorts, att det inte är möjligt att
ändra driftform under löpande mandatperiod, är det inte möjligt att bilda en gemensam överförmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa val till kommunfullmäktige.
Det föreligger dock inget hinder mot att berörda kommuner fattar beslut redan nu om ändrad
driftform, med verkställighet den 1 januari 2019, dvs. efter nästa val till kommunfullmäktige.
Det föreligger inte eller något hinder mot att Håbo kommun, redan fr.o.m. 1 januari 2017,
inleder samarbete med den gemensamma nämnden om en gemensam kansliorganisation för
överförmyndarfrågor.
Överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun har överenskommit om en
gemensam överförmyndarförvaltning, till dess en gemensam överförmyndarnämnd med Håbo
kommun som medlem, har bildats.
§ 2 Avtalsinnehåll
Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och
verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för att planera och administrera
den verksamhet nämnden ansvarar för.
Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att, i samråd med överförmyndarförvaltningen, utarbeta en delegationsordning som, med de begränsningar som följer av FB 19
kap. 14 § 1 st, så långt det är möjligt, överensstämmer med den som beslutats av Överförmyndarnämnden i Uppsala län.
§ 3 Hantering av allmänna handlingar
Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens
allmänna handlingar sker i enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som
gäller för nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma
nämnden den 1 januari 2019.
Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten
överförs till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019.

§ 4 Äganderätt till egendom
Uppsala kommun har äganderätten till den fasta och lösa egendom som krävs för att driva
verksamheten inom överförmyndarförvaltningen.
§ 5 Försäkring
Håbo kommun ansvarar för att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för
nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma nämnden den 1
januari 2019.
§ 6 Ersättning
Håbo kommun ska ersätta Överförmyndarnämnden i Uppsala län för faktiska kostnader, för
beredning av ärenden och verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för
att planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för.
Ersättningen ska beräknas enligt samma grunder som anges i § 7 ”Kostnadsfördelning” i
”Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd”.
§ 7 Insyn i förvaltningen
Överförmyndarnämnden i Håbo kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och
redovisning som gäller nämndens verksamhet.
§ 8 Omförhandling
Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta
avtal, äger var och en av parterna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.
§ 9 Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän
domstol.
§ 10 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2017 under förutsättning att kommunfullmäktige
i Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt
avtalet genom beslut som vinner laga kraft, till och med den 31 december 2018.

Ort

Datum

Ort

Datum

_______________________________

_______________________________

För Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden

För Håbo kommun

i Uppsala län

