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 Ingående kommuner i Överförmyndarnämnden i södra 
Lappland 

Revidering av samverkansavtal och reglemente för den 
gemensamma överförmyndarnämnden i södra 
Lappland. 
 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige antar reviderat samverkansavtal med fördelningsnyckel 

och reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden i södra 

Lappland. 

 

Bakgrund 

Under 2018 beslutade Dorotea, Sorsele, Storuman, Åsele och Lycksele 

kommuner att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 

januari 2019. Lycksele kommun utsågs till värdkommun och den 

gemensamma nämnden startade sin verksamhet 2019-01-01. 

Den 1-2 oktober 2019 granskade Länsstyrelsen Överförmyndarnämndens 

verksamhet. Av Länsstyrelsens samlade bedömning framkom vid 

inspektionen att det i allt väsentligt saknas rutiner och uppföljning för att 

säkerställa att överförmyndarnämndens handläggning sker på ett lämpligt 

och rättssäkert sätt. Länsstyrelsen bedömde att bristerna var av sådan 

omfattning och karaktär att de riskerar att leda till rättsförluster för enskilda 

varför överförmyndarnämnden fick allvarlig kritik.  

Utifrån Länsstyrelsens kritik anordnades den 16 januari 2020 en 

informations- och utbildningsdag där Överförmyndarförvaltning i Umeå 

kommuns verksamhetschef och jurist informerade om Umeåregionens 

gemensamma överförmyndarverksamhet. Deltagande vid informations- och 

utbildningsdag var kommunstyrelseordföranden, oppositionsråd, 

kommunchefer, överförmyndarnämndens ledamöter och tjänstepersoner. 

Efter informationen uppdrog kommunstyrelseordförandena enhälligt till 

kommuncheferna att, utreda tjänstepersonsorganisationen inom 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet, med utgångspunkt 

att Lycksele kommun skulle vara anställningsmyndighet över 

Överförmyndarnämnden i södra Lapplands verksamhet. 

 

Bedömning 

Utredningen föreslår att Lycksele kommun blir anställningsmyndighet för 

den gemensamma förvaltningen i Överförmyndarnämnden i södra Lappland. 
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Utredningen föreslår vidare att i driftbidraget från varje kommun ingår 

personalkostnader, driftskostnader, arvoden till ordförande och vice 

ordförande (som utses av huvudmannen) samt utbildningskostnader för 

ledamöterna i nämnden. Sammanträdesersättning och övriga ekonomiska 

förmåner till de övriga förtroendevalda i nämnden betalas enligt 

kommunallagen av den kommun som valt honom/henne. Kostnader för 

arvoden och kostnadsersättningar åt gode män och förvaltare ansvarar 

respektive kommun fortsättningsvis enligt tidigare fastställt 

samverkansavtal. Fördelning av kostnader utgår från en fast del om 2,5 % 

och en rörlig del utifrån folkmängd per kommun. 

 

Verksamheten utökas med 0,95 årsarbetande. 0,45 handläggare. 0,5 

verksamhetschef för att få en effektiv övergång till gemensamma arbetssätt 

och riktlinjer samt för att forma den nya handläggarorganisationen och dess 

kultur samt svara för nämndens verksamhet. Verksamheten kommer att efter 

utökningen bestå av 3 heltidshandläggare och en 

verksamhetschef/administratör på heltid. Placering av handläggare i annan 

kommun kan kvarstå.  

 

En konsekvensanalys upprättas och facklig samverkan genomföras innan 

organisationsförändring kan komma att ske. Analysen ska även beröra vilka 

anställda som omfattas av övergången och vilka kommuner som inte 

kommer att erbjuda sina anställda att övergå till den gemensamma 

verksamheten. Efter facklig samverkan och MBL förhandling upprättas ett 

inrangeringsavtal mellan arbetstagarparterna. 

 

Verksamhetschefen för det gemensamma överförmyndarkontoret ska ha 

årliga avstämningar med kommuncheferna i respektive samverkande 

kommun enligt samverkansavtalet. 

 

Allmän såväl som riktad information gällande organisationsförändringen 

genomförs enligt informationsplanen. Behovet av tillgängligheten i 

respektive kommun ska utvärderas årligen. 

 

Utifrån ovan har samverkansavtal  med fördelningsnyckel och reglemente 

reviderats inför beslut av samverkanskommunernas kommunfullmäktige. 

 

 

Bilagor 
Översyn av överförmyndarnämndens tjänstepersonorganisation 

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 

Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd 

Fördelningsnyckel 

 

Beslutet skickas till 

Lycksele kommun. 

 


