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Kommunstyrelsen

Samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås
kommun och Lerum kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås och Lerums överförmyndarverksamhet har sedan 2019 inlett ett arbete med att se
över förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna.
Förutsättningar har setts över och sammanfattats i en rapport.
Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun behandlade ärendet den 2 februari 2021, § 4
och beslutade att godkänna rapporten, samt föreslår kommunfullmäktige att samverkan
mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerum inleds.
Förvaltningens yttrande
Överförmyndarnämnden beslutade om ärendet den 2 februari 2021, § 4 och framför följande
i sitt yttrande:
Idag samverkar över 60 procent av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något
sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom överförmyndarområdet antas
skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda utbildning samt rekrytering av gode män
och förvaltare. En sammanslagning säkerställer även en rättssäker, ändamålsenlig och
effektiv handläggning.
Rapportens förslag innebär i korthet att inleda en avtalsbaserad tjänstemannasamverkan
med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun. Alingsås kommun förslås bli
värdkommun, vilket innebär en verksamhetsövergång från Lerum.
Värdkommunen hanterar enligt avtal förvaltningsorganisation. De kostnader som stannar i
hemkommunen är kostnader för politisk organisation, kostnader för nämndadministration och
kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av kommunen. Värdkommunen
upplåter lokaler och utrustning och upprättar årligen budget som fastställs i samråd med
övriga samverkande kommuner.
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att ingå i avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med Lerums kommun. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillägga utöver yttrandet från överförmyndarnämnden.
I Lerums kommun har överförmyndarnämnden godkänt rapporten och ärendet går vidare för
politisk beredning under våren 2021.
Ekonomisk bedömning
En gemensam överförmyndarhandläggning bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

En avtalsbaserad tjänstemannasamverkan inleds mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås kommun och Lerums kommun.

Beslutet ska skickas till
Lerums kommun
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