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§ 15
§ 16
§ 17

Dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden
Budget Överförmyndarnämnden 2021-2023
Protokoll länsstyrelsen - inspektion enligt 19kap 17 § 2020-10-26
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§ 15 2020.016 ÖN

Dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden ska besluta om reglering av bevarande och gallring som ska
tillämpas på verksamhetens allmänna handlingar. Detta regleras genom
dokumenthanteringsplanen. Dokumenthanteringsplanen är framtagen i enlighet med
kommunens klassificeringsstruktur.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 december framfört följande:
Kommunstyrelsen fastslog nyligen dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur.
Utifrån det arbetet har förslag till dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden tagits
fram. Planen bör med jämna mellanrum revideras för att vara aktuell.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämnden antas.
Expedieras till
Paragrafen är justerad
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§ 16 2020.012 ÖN

Budget Överförmyndarnämnden 2021-2023
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en budget och där i
detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande tre år.
Överförmyndarnämndens budget utgår från den av fullmäktige beslutade budgeten för
Alingsås kommun 2021-2023.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 december framfört följande:
Överförmyndarnämndens budget 2021-2023 är framtagen utifrån kommunens anvisningar.
Budgeten innehåller nämndens mål och särskilt fokus under planperioden. Vidare framgår
ekonomisk ram och internkontrollplan.
Särskilt fokus under planperioden kommer vara fortsatt arbete att vidta åtgärder utifrån
Länsstyrelsens tillsyn, arbetet kring utredning om eventuell förvaltningssamverkan med
Lerums kommun, fortsatt digitalisering av verksamheten, samt utveckling gällande analys
och uppföljning av ärendeutveckling.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämndens budget 2021-2023 antas.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 17 2020.013 ÖN

Protokoll länsstyrelsen - inspektion enligt 19kap 17 § 2020-10-26
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 10 och 18 september 2020 genomfört inspektion enligt 19 kapitlet 17§
föräldrabalken och 20§ förmynderskapsförordningen. Resultatet av granskningen har
redovisats i protokoll den 26 oktober 2020.
Länsstyrelsen har ålagt överförmyndarnämnden att senast 31 december 2020 inkomma med
redovisning av vilka åtgärder som vidtagits eller planerats vidtas för att åtgärda de
konstaterade bristerna. I redogörelsen ska det framgå en analys av varför fastställda rutiner
inte följts och på vilket sätt verksamheten säkerställer att rutinerna följs gällande omprövning
av förvaltarskapen samt kontroll av ställföreträdarskapets art och omfattning.
Överförmyndarnämnden ska även redogöra för sina rutiner kring sammanblandningar samt
granskning av årsräkningar och då särskilt med hänsyn till korrigeringar och anmärkningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse från den 24 november framfört följande:
Överförmyndarenheten har under 2019 och 2020 arbetat intensivt med att komma i fas med
myndighetsutövning och arkivhandläggning. Under 2019 och 2020 har alla granskningar av
årsräkningar varit klar senast 30 september, liksom att omprövning av förvaltarskap har
genomförts årligen för 2019 och 2020. I närarkivet har handlingar gallrats och förberedelse
för att arkivhandlingar ska övertas av kommunarkivet enligt dokumenthanteringsplan.
Under 2020 har enheten arbetat fram ett årshjul för att synliggöra rutiner och processer som
löper över året. Det har även varit focus på att implementera E-Wärna och Wärna Go som är
det verksamhetssystem som används av överförmyndarenhetens handläggare.
Under året även coronapandemin påverkat verksamheten som är sårbar med 3 st
handläggare, som ingår i en större kansli och juridik enhet som hanterar ett antal olika frågor
i kommunen. Några pågående processer har därmed tagit något längre tid än vad som
planerades vid verksamhetsplanering för 2020.
Utöver detta så har verksamheten även haft fokus på att fortsätta att utreda förutsättningar
för att utöka samverkan med Lerum. Denna samverkan har diskuterats i olika former. I
november informerades överförmyndarnämnden om utredningens förslag att inleda
överförmyndarsamverkan mellan Alingsås och Lerum. Det förslag som tagits fram innebär en
avtalsbaserad förvaltningssamverkan dvs en tjänstemannasamverkan med bibehållna
överförmyndarnämnder i respektive kommun. I förslaget föreslås Alingsås att bli
värdkommun. Syftet med samverkan är att skapa en mer hållbar och professionaliserad
organisation, där olika ansvarsområden kan fördelas mellan handläggarna och att det ska
finnas en enhetschef. T ex kan ansvarsområden vara utbildning och rekrytering, ansvar för
blanketter och information, systemförvaltare, digitalisering mm. Det finns en tidplan för
fortsatt ärendeberedning och enligt gällande tidplan kommer beslut att fattas i respektive
kommun under första kvartalet 2021. Om allt löper på och erforderliga beslut fattas i
respektive kommun skulle en förvaltningssamverkan eventuellt kunna startas upp redan
under fjärde kvartalet 2021.
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En handlingsplan har tagits fram för att åtgärda de brister som framkommit i Länsstyrelsens
tillsyn:
 Arkivgenomgång av samtliga ärenden
 Dokumentation och redovisning av åtgärder
 Omprövning av förvaltarskap
 Felaktig registrering avseende förordnande och ersättning för felaktigt arvode
 Översyn av beslutsmallar i Wärna
 Verifikat vid uttag
Arbetet kommer att fortsätta under 2021.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut
Kommunledningskontorets yttrande antas av överförmyndarnämnden som sitt eget yttrande,
svar till Länsstyrelsen
Expedieras till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Paragrafen är justerad
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