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för samarbete med Eslövs kommun inom
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Beslut
Överförmyndarnämnden beslutar
att

tillstyrka att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
tillsammans med Eslövs kommun utarbeta förslag till former
för samverkan inom överförmyndarverksamheten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2021 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.
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.
Arbetsgruppens sammanfattande bedömning är att det av
utredningen framgår så pass tydliga skäl för samverkan att det kan
finnas skäl för ett beslut om att gå vidare i utredningsarbetet.
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