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KS §2:22 Dnr. KS 2016/0389 

Ansvaret för Överförm/ndarverksamheten i Österåkers kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att genom sin förvaltning, för Österåkers kommuns del, säga 
upp gällande samarbetsavtal för gemensamt överförmyndarkansli, mellan kommunerna 
Norrtälje, Täby, Vallentuna samt Österåker. 

2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att inrätta en tjänstemannaorganisation, i syfte att på egen 
hand ansvara för överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun, senast från och 
med den tidpunkt då samarbetsavtalet för gemensamt överförmyndarkansli upphör att gälla. 

Särskilt yttrande 
Ann-Christine Furustrand (S) lämnar ett särskilt yttrande 
Socialdemokraterna trodde aldrig på ett flytt av verksamheten till Täby. Vi har med stigande 
oro tagit del av rapporter från bland annat Länsstyrelsen. Därför välkomnar vi beslutet om att 
snarast möjligt ta tillbaka Överförmyndarverksamheten till Österåkers kommun. 
När nu kommunen skall bygga upp ny egen verksamhet vill vi understryka att detta bör göras 
med sikte på en stabil verksamhet för framtiden med all den kompetens som måste finnas inte 
minst juridisk. Österåkers kommun bör överväga om en mindre nämnd bör inrättas så att det 
finns en tydlig politisk hemvist än idag för denna viktiga verksamhet. Vi vill också understryka 
att när Österåkers kommun tagit över verksamheten skall kommunen givetvis samarbeta med 
andra kommuner i frågor där det är gynnsamt att göra det. 
För Socialdemokraterna 
Ann-Christine Furustrand (S) 

Sammanfattning 
Österåkers Kommunfullmäktige föreslås besluta att säga upp gällande samarbetsavtal avseende 
gemensamt överförmyndarkansli i Täby samt uppdra till Kommunstyrelsen att inrätta en 
tjänstemannaorganisation i syfte att på egen hand ansvara för överförmyndarverksamheten i 
Österåkers kommun. I dagsläget finns i Österåkers kommun en överförmyndare, vilken är 
utsedd av Kommunfullmäktige. Föreliggande förslag innebär ingen ändring av detta 
förhållande. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2017-02-01, § 3:13. 
- Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande daterat 2017-02-01. 

forts. 
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Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontors beslutsförslag innebärande 
1. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att genom sin förvaltning, för Österåkers kommuns del, säga 
upp gällande samarbetsavtal för gemensamt överförmyndarkansli, mellan kommunerna 
Norrtälje, Täby, Vallentuna samt Österåker. 
2. Uppdra åt Kommunstyrelsen att inrätta en tjänstemannaorganisation, i syfte att på egen 
hand ansvara för överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun, senast från och 
med den tidpunkt då samarbetsavtalet för gemensamt överförmyndarkansli upphör att gälla. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Kommundirektören 
- Kommunkansliet 
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