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    ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ  Kommunstyrelsen    
 
Sammanträdesdatum 2021-12-06 
 
Datum för anslags 2021-12-06 Datum för anslags nedtagande 2021 
uppsättande      
 
Förvaringsplats för  Kommunhuset 
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ÖF § 04 Dnr KS 0195/21  
   
Förslag nytt avtal om gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.  

 
Ärende 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner har under år 2015 träffat avtal 
om att ingå en gemensam överförmyndarorganisation, Överförmyndare i Samverkan — 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). Från och med år 2019 inrättades en 
gemensam nämnd för samma kommuner. Öckerö har genom avtal ingått i tjänsteman-
naorganisationen sedan februari 2019. Öckerö önskar nu ingå i den gemensamma 
nämnden varför ett nytt avtal upprättas.  
ÖFS ingår i Mölndals stads organisation och har sitt säte och arbetsställe i Mölndal. 
Mölndals stad är arbetsgivare för de tjänstemän som arbetar hos ÖFS.  
Nämndens nya namn ska vara Nämnden för överförmyndare i samverkan — Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö.  
Syftet med samverkan har varit, och är fortsatt, att gemensamt nyttja resurser för att få 
en organisation som långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta 
lagkrav på överförmyndarnämndens verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upp-
rätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och att uppnå kost-
nadseffektivitet. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, 
Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner.  
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndaren på Öckerö tillstyrker förslag om nytt avtal om gemensam överför-
myndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommun.  
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ÖF § 05 Dnr KS 00196/21  
   
Reglemente för nämnden för överförmyndare i samverkan – Här-
ryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö  

 
Ärende 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, och Partille och Öckerö kommuner har i avtal 
kommit överens om att inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndar-
verksamheten. Detta görs i enlighet med främst 19 kap föräldrabalken 
(1949:381) och 9 kap 19 – 35 § kommunallagen (2017:725). Nämnden ska heta 
Nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 
och Partille och Öckerö. Mölndals stad är värdkommun och den gemensamma 
nämnden ingår i värdkommunens organisation. Nämndens och överförmyn-
darorganisationens närmare uppgifter har preciserats i en särskild överens-
kommelse; Avtal jämte Tilläggsavtal avseende gemensam överförmyndar-
nämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, och Partille och Öckerö kommuner. 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, föräldrabalken, andra lagar, gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för den gemensamma nämnden. 
Reglementet träder i kraft den 1 januari 201923. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Reglemente för nämnden för överförmyndare i samverkan.  
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndaren på Öckerö tillstyrker reglemente för nämnden för överför-
myndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö.  
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ÖF § 06 Dnr KS 0197/21  
   
Aktkontroll hos Överförmyndare i samverkan  

 
Ärende 
Den 10 november var Överförmyndare och vice överförmyndare och gjorde 
aktkontroller hos Överförmyndare i samverkan. 4 akter kontrollerades. Det 
som kontrollerades var ordning, diarieföring, arvodesbeslut och uttagsmedgiv-
anden.  

 
 
Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndaren på Öckerö hittade inget att anmärka på. 
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