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Kommunfullmäktige
Dnr KS 2017/382

§ 33 Införande av gemensam
Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby
kommun
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
- 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.
- Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd fastställs att börja gälla
2019-01-01.
- Samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd fastställs.
Kommunfullmäktiges ordförande uppdras att underteckna avtalet.
- Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Höör och Hörby fattar likalydande beslut.
Reservation mot beslutet
Centern reserverar sig muntligt mot beslutet.
SPI genom Gert Nygren lämnar följande skriftliga reservation:
SPI reserverar sig mot beslutet om gemensam överförmyndarnämnd.
SPI anser att överförmyndarverksamheten skall drivas vidare i samma
omfattning som tidigare i kommunen med ett lokalt kontor.
Moderaterna lämnar följande skriftliga reservation:
Moderaterna ser fortfarande ingen vinst för Hörby kommuns del att övergå
till gemensam överförmyndarnämnd med Höörs kommun. Tvärtom innebär
det väsentliga försämringar i service, tillgänglighet och närhet till
beslutsfattare. Vi reserverar oss därför emot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
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
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kommun och Tomelilla kommun som båda ingår i
§ 33, forts.
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.
Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade 2017-12-18, § 185, att
återremittera ärendet för att ta fram en heltäckande ekonomisk kalkyl.
Kommunbidraget för överförmyndarverksamheten 2017 har varit 2 025 tkr.
Kommunens ekonomiavdelning har utifrån nu kända förhållanden tagit
fram en preliminär budget för perioden 2018-2020. Av den nu framtagna
budgeten framgår att de beräknade kostnaderna för Hörbys del stiger under
2018 på grund av uppstartskostnader under kvartal 4. Från 2019 beräknas
dock kommunbidraget kunna minska till 1 945 tkr. Tidigare redovisade
uppstartskostnader (se tjänsteskrivelse från kanslichefen i Höör
daterad 2017-08-07) har i budgeten kompletterats.
Upplysningsvis meddelas att Höörs kommunfullmäktige 2017-12-20, §
188, har fattat beslut enligt beslutsförslaget.
Yrkanden
Kristina Holmqvist (M) med biträde av Uno Hansson (V), Anders Larsson
(C) och Gert Nygren (SPI) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
avslå ärendet.
Birger Larsson (L) med biträde av Susanne Meijer (S) och Stefan Borg
(SD) yrkar att Hörby kommun skall införa en gemensam
överförmyndarnämnd för Höör och Hörby kommun i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 2018-01-17 § 22.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på de båda
yrkandena och finner majoritet för yrkandet om att införa gemensam
överförmyndarnämnd för Höör och Hörby.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som stöder yrkandet om att införa en gemensam överförmyndarnämnd
för Höör och Hörby röstar ja.
Den som stöder yrkandet om bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
ärendet röstar nej.
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Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 17 nej-röster. Två ledamöter
avstår från att rösta.
§ 33, forts.
Ja röstar Susanne Meijer (S), Lena Rosvall (S), Henrik Andersson (S),
Rune Olsson (S), Håkan Hansson (S), Tommy Neubert (S), Gunnar
Bergquist (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Magnus
Lennartsson (C), Birger Larsson (L), Hans Frank (L), Anette Börjesson
(MP), Jörgen Leufstedt (MP), Bertil Andersson (-), Svend Östergaard
(SD), Johan Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Jan-Åke Boulkizz (SD),
Mårten Svensson (SD), Stefan Borg (SD) och Tommy Hall (S).
Nej röstar Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C), Anders Larsson (C),
Thore Lennartsson (C), Yvonne Kulstad (-), Gerty Holst (-), Stefan Jepson
(M), Jens Rosberg (M), Eva Lindholm (M), Kristina Holmqvist (M),
Anette Persson (M), Bo Lilja (M), Birger Torkildsen (M), Jan Möller
(SPI), Bengt Hedlund (SPI), Gert Nygren (SPI) och Uno Hansson (V).
Louise Hedlund (-) och Jan Lind (SD) avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige beslutar att införa gemensam överförmyndarnämnd
för Höör och Hörby kommun i enligt med kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag 2018-01-17, § 22.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-12, § 47.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-17, § 22.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18, § 185 med tillhörande
beslutsunderlag.
Ekonomiavdelningens preliminära budget 2018-2020.
Höörs kommunfullmäktiges beslut 2017-12-20, § 188.
Beslutet skickas till
Höörs kommun.
Överförmyndaren i Hörby kommun.
_____
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