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Samverkansavtal om gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats:
Höörs kommun, org. nr. 212000-1116
Box 53, 243 21 Höör
Kontaktperson: kommundirektör Michael Andersson, 0413-28 160 michael.andersson@hoor.se
Hörby kommun, org. nr. 212 000-1108
Ringsjövägen 4, 242 80 Hörby
Kontaktperson: kommunchef Johan Eriksson, 0415-37 82 02
johan.eriksson@horby.se

1. Inledning
Höör och Hörby kommuner överenskommer om att från med den 1 januari 2019 inrätta en
gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning för överförmyndarverksamhet. Nämnden
benämns ”Gemensam överförmyndarnämnd för Höör och Hörby”.
2. Syfte med samverkan
Samverkan mellan kommunerna syftar till att:


Genom samordningsfördelar bidra till att höja kvalité och säkerställa en rättssäker
myndighetsutövning gentemot kommunernas invånare.



Säkerställa långsiktig spetskompetens och minskad sårbarhet genom att sakkunskap och
rutiner långsiktigt upprätthålls.



Uppnå kostnadseffektivitet genom att använda resurser gemensamt.



Öka insynen och det demokratiska inflytandet i överförmyndarverksamheten.

3. Organisation och anställningsmyndighet
Höörs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Höörs kommuns
organisation. Nämndens sammansättning, ansvarsområde och verksamhet regleras i ett
reglemente som antas av kommunfullmäktige i såväl Höörs kommun som Hörbys kommun.
Höörs kommun ska vara arbetsgivare för all personal som ingår i förvaltningen.
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4. Ansvarsområde och uppgifter
Överförmyndarnämnden ska fullgöra överförmyndarens uppgifter enligt föräldrabalken samt de
uppgifter som i övrigt ligger på överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan
författning. De övergripande uppgifterna innefattar att:


Besluta om förordnande och entledigande av förvaltare och gode män.



Kontinuerligt verka för att det finns gode män och förvaltare så att sådan ska kunna utses
så snart enskild behöver sådant bistånd.



Erbjuda gode män och förvaltare den utbildning som behövs.



Utöva tillsyn av förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Tillsynsuppdraget
innefattar bland annat att:



o

Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet med ledning av de
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter
angående förvaltningen som har lämnats.

o

Se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används för hans eller hennes
nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig trygghet finns för
deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Årligen lämna de uppgifter som är nödvändiga för att länsstyrelsen ska kunna föra statistik
över överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet.

5. Uppföljning/utvärdering
Förvaltningen är en målstyrd verksamhet och nämnden ansvarar för att verksamheten kontinuerligt
följs upp och utvärderas. Utvärderingarna ska delges kommunstyrelserna i respektive kommun.
6. Delegering
Nämnden bör i sin verksamhet sträva efter att ha en så vidsträckt delegering som möjligt av
löpande normala ärendebeslut för att uppnå en effektiv myndighetsutövning.
7. Administration
Förvaltningen i Höörs kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och verkställighet av
nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för.
8. Egendom
För den verksamhet som ska bedrivas i nämnden ska Höörs kommun vara huvudman och äga och
ha ansvar för IT-stöd, inventarier och annan lös egendom.
Nödvändig lös egendom kommer Höörs kommun mot ersättning att upplåta till nämnden och dess
verksamhet. Höörs kommun ansvarar för nya investeringar avseende lös egendom vilket den
gemensamma nämnden erlägger ersättning för.
Informationstjänster och databaser som respektive kommun centralt äger eller äger rätt att nyttja
har även överförmyndarnämnden rätt att använda för sin verksamhets behov i den mån licenser och
avtal tillåter det.
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9. Försäkring
Höörs kommun ansvarar för att personal och egendom inom nämndens verksamhetsområde är
försäkrade i nödvändig omfattning.
10. Ekonomi och kostnadsfördelning
Höörs kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med Hörbys
kommun. Förslag till budget ska tillställas Hörbys kommun så snart den beslutats.
Kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska beslutas genom ett särskilt tilläggsavtal till detta
avtal.
11. Förhållande till tredje man
Nämnden fattar beslut för Höörs kommun och ingår avtal för Höörs kommuns räkning. Höörs
kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga krav som en utomstående part kan
komma att ställa på grund av avtal som nämnden ingått.
Höörs kommun har regressrätt mot Hörbys kommun i anledning av civilrättsliga krav som riktas mot
Höörs kommun.
Nämnden företräder de samverkande parterna i tvist med tredje part.
12. Insyn i förvaltningen
Båda kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens
verksamhet. Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna
halvårsvis lämna rapporter vad gäller ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt måluppfyllelse i
samband med delårsrapport och årsredovisning.
13. Arkiv
Höörs Kommun är arkivansvarig för de handlingar som framställs efter 2019-01-01 i den
gemensamma nämndens verksamhet och handlingar i ärenden som pågår 2019-01-01. Höörs
kommun är medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som kan bli slutarkiv för handlingar som
omfattas av nämndens ansvarsområde.
Arkivansvar för handlingar i avslutade ärenden före 2019-01-01 kvarligger på var och en av de
samverkande kommunerna. Den gemensamma nämnden ska ha obegränsad tillgång till dessa
arkivhandlingar i den mån det behövs för utförande av nämndens uppdrag och det är förenligt med
offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Vid eventuellt upphörande av samarbetet bör samråd ske med Sydarkivera gällande frågor om
fortsatt arkivhantering och överlämning av arkivhandlingar.
14. Mandatperiod
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det att allmänna val till
kommunfullmäktige hållits i hela landet.
15. Nämndens sammansättning
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Den gemensamma nämnden ska bestå av 4 ledamöter och 4 ersättare. Kommunfullmäktige i Höörs
kommun ska utse 2 ledamöter och 2 ersättare och kommunfullmäktige i Hörbys kommun ska utse 2
ledamöter och 2 ersättare.
Posterna som ordförande och vice ordförande ska rotera på så vis att varannan mandatperiod utses
ordförande bland Höörs ledamöter och vice ordförande bland Hörbys ledamöter och varannan
mandatperiod utses ordförande bland Hörbys ledamöter och vice ordförande bland Höörs
ledamöter.
16. Arvoden
Den kommun som ledamot/ersättare representerar ska också betala de arvoden och ersättningar
som uppdraget ger rätt till. Arvodering sker utifrån de regler som gäller för politiska uppdrag i
respektive kommun. Arvoden för presidieposterna, liksom övriga arvoden och ersättningar, ska
betalas av den kommun som ledamoten representerar.
17. Omförhandling
Om förutsättningarna för avtalet i någon av de samverkande kommunerna skulle väsentligt
förändras har berörd kommun rätt att påkalla omförhandling av detta avtal.
Nya villkor träder i kraft ett år därefter eller vid tidigare tidpunkt om parterna är överens.
18. Ytterligare parter
Om utökning med fler samarbetskommuner aktualiseras ska kommunerna i samförstånd besluta
om utökning ska ske samt villkoren för detta. Nämnden lägger förslag till kommunfullmäktige i de
samverkande kommunerna om att inkludera ytterligare part i samverkan som ska anta avtalet innan
det blir giltigt och ersätter nuvarande avtal.
Eventuella kostnader förenade med att ansluta ytterligare part till nämnden bärs av den anslutande
parten.
19. Tvister
Tvist rörande tolkning, tillämpning eller giltighet av detta avtal ska i första hand lösas genom
förhandling mellan parterna. Om samförstånd ej kan nås ska tvist avgöras av allmän domstol.
20. Avtalets giltighet och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 och tillsvidare under förutsättning att fullmäktige
i Höörs och Hörbys kommuner har godkänt avtalet genom beslut som vinner laga kraft.
Uppsägning av samarbetet ska vara skriftlig, beslutad av behörig företrädare för den part som
åberopar uppsägning samt ha kommit motparten tillhanda senaste 18 månader innan
mandatperiodens utgång. Avtalet upphör då att gälla vid mandatperiodens utgång.
21. Upphörande av verksamheten
I det fall en överenskommelse nås om att avbryta samarbetet och avveckla den gemensamma
nämnden fördelas tillgångar och avvecklingskostnader på samma sätt som kostnaderna för den
gemensamma nämndens verksamhet enligt punkt 8 ovan.
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Pågående personakter, register med mera ska överlämnas till respektive part vid samarbetets
upphörande.
Kommunerna har ett gemensamt ansvar för övertalig personal.
Avvecklingen ska ledas av respektive kommuns kommunstyrelses arbetsutskott. En extern
utredningsresurs ska kunna anlitas i det fall arbetsutskotten finner det nödvändigt.
22. Utvärdering av avtal
Detta avtal ska årligen utvärderas, varvid det särskilt ska beaktas att verksamheten bedrivs med hög
kvalité och rättssäkerhet samt kostnadseffektivt. Det är parternas ansvar att säkerställa att årlig
utvärdering görs.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se
www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Hörbys kommun: Box 91 • 242 41 Hörby
Besöksadress: Ringsjövägen 4 • Hörby
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0415-378 000
kommun@horby.se
www.horby.se • www.facebook.com/horby.se

Datum
2017-11-03

Sida 6 (6)
Hörby KS 2017/382
Höör KSF 2017/408

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

För Höörs kommun

För Hörby kommun

Ort och datum

Ort och datum

Stefan Lissmark, kommunstyrelsens ordförande

Susanne Meijer, kommunstyrelsens ordförande

Ort och datum

Ort och datum

Michael Andersson, kommundirektör

Johan Eriksson, kommunchef
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