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§ 299 Införande av gemensam
Överförmyndarnämnd för Höör och Hörby
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
-Avslå ärendet.

Jäv
Lars-Göran Ritmer (M) anmäler jäv.
Reservation mot beslutet
Susanne Meijer (S), Henrik Andersson (S) och Lena Rosvall (S) reserverar
sig skriftligt mot beslutet enligt följande: Socialdemokraterna reserverar sig
i ärende § 299; Införande av gemensam Överförmyndarnämnd Höör och
Hörby. Socialdemokraterna anser att det finns stora kommunala vinster för
våra medborgare att göra med gemensamma överenskommelser med
närliggande kommuner. Under mandatperioden har kommunstyrelsernas au
träffats regelbundet och diskuterat kommunövergripande samarbete. Den
forna majoriteten har stått bakom samarbete i plattformen, att fortsätta och
förbättra samverkan mellan kommuner. Därför är det förvånande att
ambitionen tas bort av några partier gällande detta arbete.
En gemensam överförmyndarnämnd möjliggör stora vinster för klienter,
Gode Män, tjänstepersoner och en god förvaltning av vår skattekrona.
Tillsammans kan vi göra så mycket mer i den större organisationen än i
den mindre. Socialdemokraterna kommer fortsatt att arbete för en
gemensam överförmyndar- nämnd.
Stefan Borg (SD) reserverar sig mot 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
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,
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rekommendationer från SKL samt relevanta lagrum beaktats under arbetets
gång.
Forts. § 299
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.

Överläggning
Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 16:00-16:15.
Yrkanden
Lena Rosvall (S), Susanne Meijer (S), Jörgen Leufstedt (MP), Henrik
Andersson (S) och Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslutsförslag.
Eva Lindholm (M), Birger Torkildsen (M), Anders Larsson (C), Gunvor
Håkansson (C), Gert Nygren (SPI) och Karin Melin (SPI) yrkar avslag på
ärendet.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på om ärendet
ska bifallas eller om ärendet ska avslås och finner att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet ska bifallas.
Votering begärs.
Omröstning
Ordförande fastställer följande voteringsproposition:
Ja-röst för bifall.
Nej-röst för avslag.
Ja: Susanne Meijer (S), Stefan Borg (SD), Henrik Andersson (S), Lena
Rosvall (S), Birger Larsson (L) och Jörgen Leufstedt (MP).
Nej: Gunvor Håkansson (C), Anders Larsson (C), Gerty Holst (-), Karin
Melin (SPI), Gert Nygren (SPI), Birger Torkildsen (M) och Eva Lindholm
(M).
Ja: 6 Nej: 7
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avslås.
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Forts. § 299
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-11-21, § 354.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-03.
Bilaga 1 Omvärldsanalys – redovisning av andra samverkande kommuners
nämndsammansättningar.
Bilaga 2 Underlag – sammanställning av alla grunder och avväganden som
tagits hänsyn till i arbetet med att sammanställa reglementet.
Bilaga 3 Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Bilaga 4 Samverkansavtal.
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