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§ 210 Inriktning för fortsatt utredning om formerna
för samarbete med Eslövs kommun inom
överförmyndarverksamheten
Dnr KS 2020/1030

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

under förutsättning att överförmyndarnämnden fattar ett
likalydande beslut, uppdra åt kommunkontoret att tillsammans
med Eslövs kommun utarbeta förslag till former för samverkan
inom överförmyndarverksamheten,

att

under förutsättning att överförmyndarnämnden fattar ett
likalydande beslut, tillsätta en politisk styrgrupp med
presidierna från kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden,

att

kommundirektören ges i uppdrag att utse en ledningsgrupp
och en arbetsgrupp för arbetet, samt

att

förslag till former för samverkan ska presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden i november
2021.

Sammanfattning
Ett samarbete pågår i dagsläget mellan överförmyndarnämnderna i
Lunds och Eslövs kommuner. Kommunstyrelsen i Eslövs kommun
har i budgeten för 2021 med plan för 2022–2023 bland annat
beslutat att verka för att samarbetet med Lunds kommun utvecklas
och att ett samarbets- och utvecklingsavtal tecknas inför 2023 då en
ny mandatperiod påbörjas.
I Lunds kommun beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i
januari 2021, § 7, att tillsammans med Eslövs kommun utreda
förutsättningarna för kommunal myndighetssamverkan inom
överförmyndarverksamheten samt att forma en projektorganisation
med representanter från kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden i de båda kommunerna.
Kommundirektören gavs i uppdrag att utse en ledningsgrupp och en
arbetsgrupp för arbetet.
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Ett underlag för ett inriktningsbeslut skulle presenteras för
kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden under våren 2021
och i ett första utredningssteg har arbetsgruppen förutsättningslöst
utrett förutsättningarna för en eventuell samverkan, vilket redovisas
i rapporten Eventuell samverkan inom överförmyndarverksamheten
mellan Lunds och Eslövs kommuner. Utredningsdirektiv framgår av
bilaga 1 till rapporten.

Underlag för beslut






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Rapporten Eventuell samverkan inom
överförmyndarverksamheten mellan Lunds och Eslövs
kommuner, maj 2021, jämte bilaga
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2021-08-16 § 111
Protokollsutdrag KS AU 2021-01-11 § 7
Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2020-12-09 § 195

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret
Överförmyndarnämnden
För kännedom:
Kommunstyrelsen
Eslövs kommun
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-08-23 klockan 13.00–15.15, ajournering klockan 14.21 14.30, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande
Jan Annerstedt (FNL), deltar digitalt
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt
Helena Falk (V)

Övriga

Andrea Ax Karlsén, nämndsekreterare, deltar digitalt
Andreas Nilsson, IT-supporttekniker
Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Elfva Barrio, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Pär-Ola Nilsson, politisk sekreterare (S), deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)

Paragrafer

§ 193–216

Tid och plats för justering

Digital justering tisdagen den 24 augusti 2021 kl. 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Karin Svensson Smith (MP)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2021-08-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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2021-09-16

