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Avsiktsförklaring om samverkan mellan Hörby
kommun och Höörs kommun

För att möta framtidens utmaningar, ge bra service till medborgarna
och hitta nya sätt att organisera arbetet vill Hörby kommun och
Höörs kommun fördjupa och intensifiera samverkan mellan
kommunerna.
Genom samverkan vill kommunerna kunna:
•

Erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga service genom
bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv verksamhet.

•

Öka förmågan att möta nya krav på kommunal verksamhet.
Nya typer av specialisttjänster behövs/kommer behövas för
att vi ska kunna möta kommande lagstiftning.

•

Ge förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

•

Skapa resurser för att utveckla verksamheten.

Det som talar för en samverkan mellan kommunerna är att det redan
finns en etablerad samverkan. Kommunerna är jämnstora med en
geografisk närhet till varandra. Det finns också en politisk vilja och
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samsyn på samverkan som är blocköverskridande vilket ger möjlighet
att arbeta långsiktigt.

För att samverkan ska lyckas behövs en politisk styrning, ledning och
förankring. Kommunstyrelsernas respektive arbetsutskott utgör
denna styrgrupp. Ledamöternas roll är att för kommunstyrelsens
räkning hålla samman samverkan, identifiera potentiella
samverkansområden, följa upp samverkan och återkoppla och
återredovisa till kommunstyrelsen. Att förankra och informera om
samverkan är också en stor roll som ledamöterna har. Styrgruppen
ska arbeta på ett strukturerat och dokumenterat sätt.

Genom denna avsiktsförklaring bekräftas kommunernas vilja att
arbeta med samverkan på ett strategiskt och strukturerat sätt.

Genom denna avsiktsförklaring
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Avsiktsförklaring om samverkan mellan Hörby och Höör
kommuner antas.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att leda och
utveckla samverkan med Hörby/Höör kommun i en
gemensam styrgrupp.

