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Delegationsordning för överförmyndarnämnden
Ärendebeskrivning

Den 1 oktober 2021 sker en verksamhetsövergång av överförmyndarverksamheten
från Lerum till Alingsås kommun i enlighet med beslut i kommunfullmäktige 31 mars
2021 § 26. Med anledning av beslutet och den förestående
samverkansorganisationen måste överförmyndarnämndernas styrande dokument
samordnas för att vara identiska i de delar som rör verksamheten. Ett av dessa
dokument är delegationsordningen.
Förvaltningens yttrande

I 19 kap 14 § föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras
och till vem. Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som
tjänstgör eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra
vissa grupper av ärenden. Lagtextens utformning medger att beslutanderätt även kan
delegeras till en kommunal tjänsteman i annan kommun.
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Undantag gäller
för beslut fattade genom delegation i ärenden enligt föräldrabalken (1949:381), lagen
om god man för ensamkommande barn (2005:429) och förmynderskapsförordningen.
Dessa beslut behöver inte anmälas till nämnden i enlighet med 19 kap 14 §.
Överförmyndarnämnden har möjlighet att särskilt fatta beslut om att vissa beslut
fattade med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Genom anmälan av
delegationsbeslut får nämnden information om tjänstepersonernas
ställningstaganden och kan på så vis utöva kontroll och granska verksamheten.
Förvaltningen har i förslaget till delegationsordning gjort en avvägning mellan en
långtgående delegation till samverkansorganisationens medarbetare och vilka beslut
som bör anmälas för att nämnden ska bibehålla kontroll och möjlighet till uppföljning
av de beslut som delegerats. Bedömningen är att samverkansorganisationen bör ha
delegation på i princip alla de beslut som kan fattas inom ramen för verksamheten för
att möjliggöra en effektiv och professionell handläggning. Begränsningar i form av
beloppsgränser och anmälan av vissa typer av beslut inskränker samtidigt
delegationsrätten. Förvaltningen föreslår att nämndens granskning av
delegationsbeslut och vissa andra områden som nämnden särskilt vill följa upp kan
regleras i en arbetsordning, som ett komplement till delegationsordningen.
I och med att samverkansorganisationen blir större än vad verksamheten tidigare
varit i de enskilda kommunerna, finns också bättre möjligheter att delegera beslut på
olika nivåer. Enheten kommer, förutom överförmyndarhandläggare, även omfatta
enhetschef, juristhandläggare och administratör. Ett beslut som tidigare fattats av
nämnden kan därför delegeras till enhetens juristhandläggare eller till enhetschef
istället.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut

Förslag till beslut i överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen.
Överförmyndarnämnden beslutar att den nya delegationsordningen ska ersätta
tidigare delegationsordning beslutad 13 augusti 2019 § 18.
Överförmyndarnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
arbetsordning, som ett komplement till delegationsordningen.

Beslutet ska skickas till
Överförmyndarsamverkan Alingsås Lerum
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