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Överförmyndarnämnden

Svar -begäran kompletterande redovisning Länsstyrelsens
tillsyn 2020
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 10 oktober och den 18 september 2020 genomfört inspektion enligt 19
kapitlet 17§ föräldrabalken och 20§ förmynderskapsförordningen. Resultatet av
granskningen har redovisats i protokoll den 26 oktober 2020. Alingsås kommuns
överförmyndarnämnd beslutade 15 december 2020 § 17 en redovisning av åtgärder som
vidtagits och en handlingsplan för fortsatt arbete.
Länsstyrelsen har 2021-03-24 begärt en kompletterande redovisning.
Länsstyrelsen ombeder överförmyndarnämnden att komplettera redovisningen med följande
uppgifter:
-

-

-

Hur ser nämnden på situationer när då det förekommer sammanblandning av
huvudmannens och gode mannens medel? Vad är sammanblandning enligt
nämndens uppfattning? Hur hanteras sådana situationer? Leder detta till anmärkning
vid granskning av årsräkningar eller till några andra åtgärder? Hur dokumenteras det i
akten att nämnden vid granskning uppmärksammat sammanblandning? Hur följs
sådana situationer upp? Finns det rutiner där sådana situationer berörs? Bifoga
dessa i så fall.
Finns det skriftliga rutiner för granskning av årsräkningar? Bifoga dessa i så fall.
För det fall några skriftliga rutiner inte finns eller om det inte framgår av rutinerna
beskriv i vilka fall som granskning föranleder korrigeringar respektive anmärkning.
Föranleder korrigeringar eller anmärkning någon ytterligare åtgärd? Påverkar
korrigeringar eller anmärkning bedömningen i vilken granskning (ex djup/basgranskning) som ska genomföras nästkommande år?
Bifoga den nya mallen för granskningskommentar som har tagits fram

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på svarsskrivelse till Länsstyrelsen. I detta
svar framgår tydligt hur överförmyndarnämnden ser på situationer då det förekommer
sammanblandning av huvudmannens och gode mannens medel, att det är en otillåten
handling och hur dessa situationer hanteras. De rutiner och mallar som finns framtagna
ligger med som bilagor.
Arbete med att förbättra rutiner pågår kontinuerligt, samt att utveckla handbok i samverkan
med Lerum.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.

Förslag till beslut
Kommunledningskontorets yttrande antas av överförmyndarnämnden som sitt eget yttrande.

Bilaga
Svar – begäran kompletterande redovisning Länsstyrelsens tillsyn
Mall för anmärkning
Mall för granskningskommentarer
Checklista för normalgranskning av årsräkningar

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län
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