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Kommunstyrelsen

Revidering av Södertörns överförmyndarnämnds reglemente
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Under förutsättning att övriga samverkanskommuner fattar likalydande
beslut ska reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd – HKF 9600 –
ha den ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2021.
2. Beslutet enligt punkten 1 förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av
rådande pandemi med coronavirus (covid-19) medför att det finns risk att
ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.
Kommunallagen medger rätt att delta på distans om kommunfullmäktige beslutat
det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning för
sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente
i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs
likalydande beslut i samtliga samverkanskommuner.
Södertörns överförmyndarnämnd har hemställt att kommunfullmäktige i samtliga
samverkanskommuner beslutar om att anta reviderat reglemente för Södertörns
överförmyndarnämnd enligt bifogat förslag till reglemente.

Beskrivning av ärendet
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av
rådande pandemi med coronavirus (covid-19) medför att det finns risk att
ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.
Kommunallagen medger rätt att delta på distans om kommunfullmäktige beslutat
det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning för
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sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente
i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs
likalydande beslut i samtliga samverkanskommuner.
Den enda ändringen i förslaget till reglemente är att nedanstående reglering införs:

§ 4 Sammanträde på distans
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar i förväg anmäla
detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Resterande paragrafnummer förskjuts därefter.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige godkänner
Södertörns överfyndarnämnds förslag till reglemente.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd – HKF 9600 – ska ha den
ändrade lydelse som framgår av bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2021.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Beslutet medför inte några ekonomiska eller juridiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Patrik Forshage
Biträdande kommundirektör
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Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till reglemente för Södertörns
överförmyndarnämnd – HKF 9600
Södertörns överförmyndarnämnds beslut från den 3 februari 2021.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

