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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KSF 2015/408

§ 327 Införande av gemensam
Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby
Beslut
Kommunstyrelsen i Höör föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Från och med den 1 januari 2019-01-01 ska Höör och Hörby ha en gemensam
överförmyndarnämnd med ansvar för en gemensam överförmyndarverksamhet med
Höörs kommun som värdkommun.
2. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd fastställs att börja gälla 2019-01-01.
3. Samverkansavtal för gemensam överförmyndarverksamhet fastställs.
Kommunfullmäktiges ordförande uppdras att underteckna avtalet.
4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Höör och Hörby
fattar likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda i Höörs och Hörbys kommuner har tagit ett inriktningsbeslut om att
inleda ett samarbete inom överförmyndarverksamhet genom att inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd och gemensam förvaltning från och med 1 januari 2019. 2016-10-24
gav kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, i Höör och KSAU i Hörby gemensamt ett
uppdrag till kanslichefen i Höör att ta fram ett förslag på ett reglemente för en gemensam
överförmyndarnämnd. Vid utarbetningen av omorganisationen har möten hållits med
Halmstad kommun och Tomelilla kommun som båda ingår i varsin gemensam nämnd
med angränsande kommuner. Vidare har andra kommuners reglementen för
gemensamma överförmyndarnämnder, Höörs och Hörbys reglementen,
rekommendationer från SKL samt relevanta lagrum beaktats under arbetets gång.
Reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2019.
Kommundirektören i respektive kommun och kanslichefen i Hörbys kommun har godkänt
förslaget. Överförmyndaren i respektive kommun haft tillfälle att yttra sig om förslaget.
Reglementet och samarbetsavtalet har även diskuterats på ett gemensamt möte för
kommunstyrelsens arbetsutskott i Höör och Hörby.
Var god läs separat tjänsteskrivelse och ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag
1. Statistik2.pdf (Omvärldsanalys – redovisning av andra samverkande kommuners
nämndsammansättningar)
2. Underlag – sammanställning av alla grunder och avväganden som tagits hänsyn till i
arbetet med att sammanställa reglementet
3. Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd
4. Samverkansavtal
Justerande

Utdragsbestyrkande
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5. Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnd 171103
6. Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017-11-20 (2017-11-20 KSAU §378).doc
_____
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