
£5 ZfHS/oiSl 0 Österåker 
Margareta Olin (S), 2:e vice ordförande i Kommunfullmäktige har inkommit med interpellation 
nr 2/2018 - Ta över Överförmyndaren nu!, ställd till mig som Kommunfullmäktiges ordförande. 
Margareta Olin ställer följande frågor: 

Kan du berätta om nuläget ser ut ang återtagandet av verksamheten och hur processen ser 
ut? 
Det är Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) som politis kt ansvarar för beslutets 
verkställande. Jag kan dock konstatera att Kommunfullmäktige på sammanträde 2017-03-13 i KF 
§ 2:7 beslutat följande: 

1. Uppdra åt Kommunstyrelsen, att genom sin förvaltning, för Österåkers 
kommuns del säga upp, per omgående, 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. 

samt att följande har skett med anledning av besluten. 
Kommunstyrelsen har via Kommundirektören sagt upp samarbetsavtalet. 
Kommunstyrelsen har via Kommundirektören inlett inrättandet inklusive slutfört 
samverkan av en tjänstemannaorganisation inom Österåkers kommun. 
Rekryteringsprocess pågår. 

Kommunfullmäktige har därutöver mottagit information från kommunkansliet i form av 
återrapportering vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 i anmälningspunkt 3d. Häri 
framgår ytterligare information (bilaga). 

Kan du garantera att verksamheten kommer igång den I januari 2019 trots att det är 
årsskifte? 
Det är Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) som poli tiskt ansvarar för beslutets 
verkställande. Kommundirektören, som högsta ansvariga tjänsteman anser att kommunen ligger i 
fas för att starta verksamheten senast 2019-01-01. 

Kan du tänka dig att verka för att presidiet i kommunfullmäktige tar det politiska ansvaret 
tills annan lösning finns? 
Nej. Kommunfullmäktige är i enlighet med Kommunallagen förhindrad att ägna sig åt 
myndighetsutövning vilket överförmyndarverksamheten innebär. Kommunfullmäktige har för 
mandatperioden 2015-01-01-2018-12-31 utsett en överfö rmyndare vilken är politiskt ansvarig. 
Givetvis kommer jag som ordförande i Kommunfullmäktige se til l att Kommunfullmäktige får 
fortlöpande rapportering av läget men jag anser inte att Kommunfullmäktige eller 
Kommunfullmäktiges presidium ska ges någon särskild roll. 
Jag förutsätter att Kommunstyrelsen återkommer till Kommunfullmäktige med förslag t ill beslut 
gällande politisk organisation och budget för 2019 och framåt. 

Ingela Gardner 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Aterrapportering angaende 
ärende om återtagande av överförmyndarverksamheten till 
Österåkers kommun 

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-15 i ärende KF § 4:4 beslutade 
Kommunfullmäktige att Kommunfullmäktige ska få k ontinuerlig aterrapportering 
angående ärendet om återtagande av överförmyndarverksamheten till Österåkers 
kommun. 

Förvaltningen har nu i huvudsak Jo/jande att återrapportera: 

Sedan janu ari 2012 samverkar kommunerna Täby, Norrtälje och Vallentuna samt 
Österåker inom överförmyndarens verksamhetsområde. Det gemensamma kansliet 
ingår som en del i Täby kommuns tjäns temannaorganisation. 

Österåkers kommunfullmäktige har emellertid i slutet av år 2016 beslutat om att 
uppdra til l Kommunstyrelsen att säga upp samarbetsavtalet samt att inrätta en 
tjänstemannaorganisation, i syfte att på egen hand ansvara för 
överförmyndarverksamheten inom Österåkers kommun, senast fr o m 20 19-01-01. 
Det uppsagda samarbetsavtalet mellan ovan nämnda komm uner löper ut per 2 018-
12-31. 

Vallentuna kommun, som också sagt upp samarbetsavtalet, kommer istället att ingå 
ett samarbete med bl . a Sollentuna kommun. Således är det endast Norrtälje och 
Täby kommuner som fortsätter det hittills varande samarbetet. 

Utifrån de ovan besk rivna förutsättningarna har de nu varande 
samarbetskommunerna, vid ett avstämningsmöte i Täby kommunhus 2018-03-08, 
kartlagt olika sakområden, så som personal, ekonomi, IT, ärendehantering och 
kommunikation/information samt arkiv, vilka berörs med anledning av fö restående 
verksamhets- och organisationsförändring. 

Då Täby kommun maj/juni 2018 (prelim inärt) beslutar om att varsla tv å (2) 
heltidstjänster har Österåkers kommun inlett en rek ryteringsprocess. Målsättningen 
är att rekryte ra tre medarbet are vilka kan ansvara för överförmyndarverksamheten 
inom Österåkers kommuns tjänstemannaorganisation. 
Samverkan mellan företrädare för arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren hat-
skett 2018-04-16. 
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Täby kommun har uppgett att de i dec ember 2018 kommer att skicka en 
"slutfaktura" till Österåkers kommun. Fakturan s lutreglerar alla de ekonomiska 
mellanhavandena mel lan kommunerna. 

Berörda kommuner kommer att på lämp ligt sätt informera kommuninvånare och 
andra personer, myn digheter m. fl. om den förändrade situationen. 

y Kanslichef 
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