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Interpellatiori till kommunfullmäktiges ordförande 

Ta över Överförmyndaren nu! 

Sedan januari 2012 samverkar kommunerna Täby, Norrtälje, Vallentuna samt Österåker med 
överförmyndarnas administration. Det gemensamma kansliet ingår som en del i Täby 
kommuns tjänstemannaorganisation. Sedan dess har Vallentuna kommun sagt upp 
samarbetsavtalet. 

Länsstyrelsen som är tillsynsmyndiget har avlämnat tre rapporter, tre år i rad med kritik. Det 
har bland annat gällt; lång handläggningstid för förordnande av gode män, bristfällig 
omprövning av förvaltarskap, beviljat förälder uttag av konton tillhörandes dennes myndige 
barn, Underlätelse att överlämna redovisningshandlingar i flertalet ärenden, beslut fattat i 
fråga där Överförmyndaren inte är behörig part, bristande diarieföring. 

Detta gör oss mycket oroliga, Överförmynderiverksamheten är det viktigaste stödet för dem 
sorn inte kan hantera sin egen ekonomi, och som har behov av att bevaka sin rätt, förvalta 
sin egendom och sörja för sin person. Överförmyndaren har en viktig uppgift genom att vara 
en kontrollfunktion så att inte förmyndare/godemän missköter sitt uppdrag. Rapporterna 
från Länsstyrelsen visar att det finns allvarliga brister. Överförmyndaren sorterar 
ansvarsmässigt under kommunfullmäktige. Vilket innebär att överförmyndaren inte har 
något stöd i den kommunala organisationen i Österåker, mycket vanligt i andra kommuner 
är att det finns en nämnd. Överförmyndaren, är en person samt en ställföreträdare, 
administrationen av verksamheten ligger i Täby. 

Vi socialdemokrater var inte glada över beslutet som togs 2012 att flytta över verksamheten 
till Täby, vi är desto gladare när nu alla insett det ohållbara att fortsätta ett icke fungerande 
samarbete. Nu ska Överförmyndaren flyttas tillbaka till Österåker, men det händer för lite 
och går för sakta och vi upplever att inget politiskt ansvarig finns, 

I april i år kom ånyo en rapport precis lika kritisk som de förra från Länsstyrelsen, det gör att 
vi kan inte stillatigande vänta, nu måste något göras, det finns inget hinder att redan nu 
återta verksamheten innan avtalet löper ut. Presidiet i Österåkers kommunfullmäktige borde 
ges dec politiska ansvaret redan nu. 



Faktaruta 
Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. 
Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen. 
Kommunallagens 5 kap §§ 26-28 beskriv er hur ärendena ska beredas 

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktige
beredning. 
27 § Om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning, skall en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör alltid ges tillfälle att yttra sig. 
28 § Styrelsen skall alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av 
en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 
Styrelsen skall lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 
nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

Så har aldrig sket t i Österåkers kommun. Ingen har tagit ansvar för den här verksamheten. 

Mot bakgrund av ovanstående önskar vi få kommunfullmäktiges ordförandes syn på 
följande; 

- Kan du berätta om nuläget ser ut ang återtagandet av verksamheten och hur 
processen ser ut? 

- Kan du garantera att verksamheten kommer igång den 1 januari 2019 trots att 
det är årsskifte? 

- Kan du tänka dig att verka för att presidiet i kommunfullmäktige tar det 
politiska ansvaret tills annan lösning finns? 

Margareta Olin (S), 2;e vice ordf . kommunfullmäktige 


