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Överförmyndarnämnden
Datum

2020-12-10

Yttrande

Adress

Storgatan 15
Diarienummer

Till

ÖFN-2020-221

Stadskontoret

Remiss riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och
systemförvaltning
STK-2019-284

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har skickat en remiss för besvarande till överförmyndarnämnden.
Yttrandet avser svar på denna remiss där nämnden inte har något att erinra i sakfrågan.
Yttrande

Kommunstyrelsen har skickat remiss för yttrande till Överförmyndarnämnden.
Förslaget innebär att:
- IT-enheten och hela eller delar av digitaliseringsenheten samt delar av
systemförvaltningen på stadskontoret tillsammans med IT-service på
serviceförvaltningen ombildas till en ny kommungemensam IT-organisation och
placeras inom serviceförvaltningen.
- Servicenämnden får ansvar för kommungemensam IT.
- Servicenämnden får i uppdrag att årligen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
bereda ärende om antagande av plan för kommungemensam IT med syfte att fastslå
riktningen inför de kommande åren.
- Den nuvarande solidariska finansieringen av kommungemensam IT upphör.
Servicenämnden föreslås få ett kommunbidrag för att finansiera kommungemensam
IT. För övriga nämnder innebär det att de får lämna ifrån sig kommunbidrag till
servicenämnden, och att deras kostnader för kommungemensam IT samtidigt
minskar med motsvarande belopp.
- Kommunstyrelsen ges ansvar för att besluta om riktlinjer för kommungemensam IT
och anvisningar för rapportering från servicenämnden avseende planering och
uppföljning av kommungemensam IT.
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Överförmyndarens ställningstagande
Överförmyndarnämnden har inget att erinra mot förslaget att föra över ansvaret för IT till
servicenämnden.
Överförmyndarnämnden är en tillsynsyndighet med uppgift att utöva tillsyn över
förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.
Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration,
ledamöternas arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare. Det administrativa
ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation och driften av
överförmyndarverksamheten, såsom IT, ligger på enheten för överförmyndarärenden, under
avdelningen för boende, tillsyn och service inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Enheten för överförmyndarärenden står inför stora digitala behov där det kommer behövas
bättre digitala lösningar framöver. Behovet av digitala lösningar för att underlätta för
ställföreträdare är också stort.
Med hänvisning till att arbetsmarknads- och socialnämnden har det administrativa ansvaret
för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation, vill överförmyndarnämnde påpeka
nämndens behov av att enheten för överförmyndarärenden har ett verksamhetssystem som
svarar mot nämndens behov av korrekt verksamhetsstatistik, så att de huvudmän som har
behov av överförmyndarnämndens stöd och insatser får den hjälp de har rätt till och behov
av.
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