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Inriktning för fortsatt utredning om formerna för
samarbete med Eslövs kommun inom
överförmyndarverksamheten
Förslag till 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.

Underlag för beslutet
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Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2020-12-09 § 195

Ärendet
Bakgrund
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 bl.a. 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 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. Utredningsdirektiv framgår av
bilaga 1 till rapporten
Av rapporten framgår att det kan finnas goda skäl för samverkan och
förutsättningar för verksamhetsutveckling och långsiktig hållbarhet
genom en utökad samverkan. Nyttor, skäl för samverkan, som har
identifierats är exempelvis:t arbetsgivarperspektiv.
-

-

Minskad sårbarhet
Möjlighet till ökad kompetens och därmed högre
rättssäkerhet för de personer som har ställföreträdare
En större organisation med nämnda fördelar utgör sannolikt
en mer attraktiv arbetsplats inför framtida rekryteringar och
kan sammantaget innebära en mer hållbar verksamhet utifrån
ett arbetsgivarperspektiv.
Större geografiskt område gör det enklare att hitta ”rätt”
ställföreträdare
Det underlättar för ställföreträdarna med samma rutiner i
båda kommunerna.
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De olikheter som finns beträffande verksamheten med avseende på
ärendemängd, personella resurser etc. ses i nuläget inte som ett
hinder för vidare utredningsarbete.
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.
Om ett inriktningsbeslut tas om ett nästa steg blir det aktuellt att
utarbeta mer konkreta former för samverkan och belysa påverkan på
frågor som organisation, förtroendevalda,
verksamhetsuppbyggnad/verksamhetsområden, personal, ekonomi,
lokalisering m.m.

Föredragning
Mot bakgrund av arbetsgruppens bedömning att det framgår så pass
tydliga skäl för samverkan att det kan finnas skäl för ett beslut om att
gå vidare i utredningsarbetet, föreslår kommunkontoret att ett
sådant inriktningsbeslut tas.

Beredning
Den utsedda arbetsgruppen har utrett förutsättningarna för en
eventuell samverkan. Överförmyndarnämnden har uppdaterats
löpande under arbetets gång. Härefter har ärendet beretts av
kommunkontoret.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser kommer att belysas i det fortsatta
utredningsarbetet.
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