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Deltagande i projektet "Digitalt stöd för personer
med bristande beslutsförmåga"
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden föreslås besluta
att

överförmyndarnämnden ska delta i projektet ”Digitalt stöd för
personer med bristande beslutsförmåga”
finansiering sker genom bidrag från Vinnova

att

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har fått en förfrågan om att delta i ett
projekt som syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för gode män
och förvaltare som ger dem stöd i sitt uppdrag, ger huvudmannen
insyn och delaktighet och överförmyndaren ett bra underlag för en
kvalitativ tillsyn i alla delar av godmans/förvaltaruppdraget.
Projektet ingår i Vinnovas utlysning Civic tech vars syfte är att
genom digitala tjänster stärka förtroendet mellan medborgare och
offentlig sektor. I projektet ingår Optio AB (projektkoordinator),
Mälardalens högskola (AI kompetens), Uppsala universitet (juridik),
Lunds universitet (etik) och Överförmyndarnämnden i Lund
(förmynderskapsrätt och tillsyn).
Utlysningen Civic tech har inget krav på medfinansiering och
deltagande i projektet finansieras fullt ut genom projektbidraget.

Underlag för beslutet
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Ärendet
Överförmyndarnämnden i Lund har under 2019-2020, i samarbete
med överförmyndarna i Trelleborg, Helsingborg och Malmö, arbetat
med ett projekt som syftar till att automatisera ställföreträdarnas
arbete med redovisning av deras uppdrag samt delar av
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överförmyndarnas granskning av redovisningarna. En ansökan om
finansiering gjordes till Vinnovas utlysning Civic tech.
Vinnova beviljade inte projektmedel. Enligt återkoppling från
Vinnova bedömdes projektet inte vara tillräckligt medborgarnära för
att passa in i Civic tech utlysningen. I samband med återkoppling på
ansökan lämnades kontaktuppgifter till projektledaren i ett annat
projekt som ansökt om finansiering i utlysningen. Bakom denna
ansökan låg företaget Optio AB och deras projekt visade sig tangera
delar av det projekt som överförmyndarnämnden i Lund sökt
finansiering till. Efter diskussioner med representanter för Optio AB
har en ny ansökan till Vinnova tagits fram. Den roll
överförmyndarnämnden förväntas anta beskrivs i stycket nedan.
”Drivande utvecklare av det praktiska digitala
förmynderskapsrättsliga tillsynsområdet. Överförmyndarnämnden i
Lunds kommun arbetar för att förbättra rättssäkerheten för personer
med nedsatt beslutsförmåga genom att utöva tillsyn över gode män,
förvaltare och förmyndare. Verksamheten är lagreglerad och
obligatorisk för alla kommuner i Sverige. Överförmyndaren är en
viktig del i projektet för att få helheten mellan huvudmannen,
ställföreträdaren och tillsynen att fungera i praktiken, säkerställa så
nyttan för tillsynen blir reell och att tjänsten nyttiggörs. Det finns
mycket stor kompetens och erfarenhet inom sakområdet hos
överförmyndaren och en stark drivkraft att förbättra
verksamhetsområdet samt på ett modernt sätt utveckla
möjligheterna för stöd för ställföreträdarna och delaktighet för
huvudmännen. Nämndens och dess förvaltnings deltagande i
projektet handlar om att kunna skapa förutsättningar för att lyfta
området för gode män och förvaltare till en ny modern digital nivå.
Nämndens roll är huvudsakligen rådgivande och kontrollerande så
att befintliga och nyutvecklade tillsynssystem är kompatibla med
den typ av system som projektet avser att utveckla. Det innebär att
överförmyndaren inte förbinder sig eller tekniskt binder sig till ett
system för framtiden, men säkerställer att verksamhetens system är
kompatibla och nyttan av systemen blir reella för tillsynen,
insynen/delaktigheten för huvudmännen och stödet för gode män
och förvaltare.”
Projektet kommer löpa över 15 månader med start i november 2020.
Överförmyndarnämndens del av projektet beräknas omfatta 50-100
arbetstimmar.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser då finansiering
föreslås ske genom det projektbidrag som tilldelas av Vinnova.

Föredragning
Överförmyndarnämndens verksamhet är helt beroende av att
medborgare engagerar sig genom att åta sig uppdrag som god man
och förvaltare. Avsaknaden av professionellt stöd är ett hinder som
ofta lyfts fram som skäl till att man inte åtar sig nya uppdrag som god
man eller förvaltare, ett problem som bland annat lyfts fram i den
pågående utredningen ” Ställföreträdarskap att lita på – en översyn
av reglerna om gode män och förvaltare”, Dir 2019:44. Projektet
”Digitalt stöd för personer med bristande beslutsförmåga” har som
ett av sina mål att utveckla just ett professionellt stöd för
ställföreträdarna.
Deltagande i projektet kommer innebära tillgång till ett omfattande
material som gäller vilka rättigheter och insatser som olika
kategorier av huvudmän kan ha rätt till. Detta kommer stärka
handläggarnas kompetens inom tillsyn av deluppdragen bevaka rätt
och sörja för person. Deltagande i projektet kan därmed leda till en
förbättrad tillsyn över ställföreträdarskap i Lunds kommun.
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