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Ändring av reglemente för den gemensamma
överförmyndarnämnden
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden får delta i
nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg görs till nämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har den 14 maj 2020 inkommit från ägarsamrådet för den
gemensamma överförmyndarnämnden. Av skrivelsen framgår bland annat att,
under föreliggande extraordinära förhållanden, så har frågan om deltagande på
distans för ledamöter och ersättare i den gemensamma överförmyndanämnden
aktualiserats. Gällande kommunallag medger deltagande på distans. För att det
ska vara möjligt för ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden att delta i nämndens sammanträden på distans, måste
beslut om det fattas av kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna.
Därutöver måste reglementet för nämnden innehålla föreskrifter om i vilken
utsträckning det får ske samt vad som i övrigt ska gälla för sådant deltagande. Det
föreslås att respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutar
att deltagande på distans ska tillåtas och att det görs ett tillägg om det i nämndens
reglemente.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
För att den gemensamma överförmyndarnämnden ska kunna ändra i sitt
reglemente krävs att alla kommuners fullmäktige i Uppsala län beslutar om att
ändra reglementet. Kommunledningsförvaltningens bedömer att Enköpings
kommuns fullmäktige bör besluta i enlighet ägarsamrådets förslag till beslut.
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Bilaga 1 till ärende om tillägg till
reglemente för gemensam
överförmyndarnämnd
Sammanträde på distans
10 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar före sammanträdet anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
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