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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Dnr KSF 2015/408

§ 294 Övertagande av vård om allmänna
handlingar från Överförmyndaren
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:
Vården om allmänna handlingar, tillhörande Överförmyndaren och dess verksamhet i
Höör, ska vid verksamhetsövergången till en gemensam nämnd överlämnas till
Överförmyndarnämnden för Höör och Hörby f.r.om. 2019-01-01.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
De förtroendevalda i Höörs och Hörbys kommuner har tagit beslut om att inleda ett
samarbete inom överförmyndarverksamhet genom att inrätta en gemensam
överförmyndarnämnd och gemensam förvaltning från och med 1 januari 2019.
Den gemensamma Överförmyndarnämnden med tillhörande förvaltning ska hantera
personakter i sin löpande handläggning och utföra gallring av redan avslutade akter i
Höör.
För att överförmyndarverksamheten ska få behålla vården om akter förvarade i
Överförmyndaren i respektive kommuns närarkiv krävs ett särskilt beslut i respektive
Kommunfullmäktige om övertagande av vård om allmänna handlingar. Tillämpligt
lagrum
Enligt Arkivlagen (1990:782), 15 §, får en kommunal myndighet avhända sig allmänna
handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd
av:
1. Lag, eller
2. Särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Från och med 1 januari 2019 kommer överförmyndarverksamheten i Höörs och Hörby
kommun att samorganiseras i en gemensam Överförmyndarnämnd.
Inom överförmyndarverksamheten hanteras nästan uteslutande allmänna handlingar
belagda med sekretess. Handlingarna innehåller ofta känsliga uppgifter om den enskildes
hälsotillstånd och personliga förhållande. Handlingarna finns i de personakter som
Överförmyndaren upprättar, en för varje förordnade om ställföreträdare. De fysiska
akterna förvaras i närarkiv eller i aktskåp hos respektive kommun i dagsläget. Digitala
akter finns i verksamhetsystemet, Wärna, som både Överförmyndaren i Höör och Hörby
har implementerat under 2017.
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Efter samorganisering kommer samtliga fysiska akter, tillhörande Överförmyndaren i Höör
och Hörby, att förvaras i närarkiv i Höörs kommun. Överflyttningen av de fysiska akterna
från Hörby kommun kommer att ske i slutet av 2018.
Den gemensamma Överförmyndarnämnden är en ny myndighet skild från tidigare
Överförmyndare i Höör och Hörby.
Ansvaret för vården om allmänna handlingar måste genom beslut i kommunfullmäktige
överlämnas till den nya nämnden och tillhörande verksamheten. Ansvaret måste
överlämnas aktivt från en myndighet till en annan.
Enligt Arkivlagen (1990:782), § 15, får en kommunal myndighet endas avhända sig
handlingar om så sker enligt lag eller med stöd av beslut i fullmäktige. För att
Överförmyndarnämnden ska få ta över vården av Överförmyndarens allmänna handlingar
krävs ett beslut om detta från Kommunfullmäktige i respektive kommun.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse ang. övertagande av vård om allmän handling Höör.docx
2. Kommunfullmäktiges beslut i Höör 2017-12-20, § 188.
3. Kommunfullmäktiges beslut i Hörby, 2018-02-26, § 33.
4. Samverkansavtal 171103.
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