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Kommunstyrelsen

Beslut om fördelning av investeringsmedel till överförmyndarnämnden för
utveckling av e-tjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att 150 000 av investeringsmedel för e-förvaltning tilldelas överförmyndarnämnden (ÖFN)
för en förstudie kring åtgärder för att säkerställa att ÖFNs ärendehantering kan digitaliseras
samt upprätta en tidplan för en sådan digitalisering.
Ärendet
IVE 2013-2016 har ett inriktningsmål om att digitala tjänster är norm i kommunens
förvaltning och vid service och kontakt med medborgare samt förtroendevalda. Alla
kommunala enheter ska eftersträva e-förvaltningslösningar och digitalisering av
ärendehantering, information och blanketter samt elektroniska ansökningar.
Kommunstyrelsen har avsatt 20 miljoner till investeringsmedel för att utveckla e-tjänster.
Nämnder har möjlighet att ur dessa medel söka pengar för att finansiera utveckling och
införande av e-tjänster. Ansvaret för processkartläggning, genomförande och drift ligger hos
respektive nämnd.
Överförmyndarnämnden har inkommit med en ansökan till kommunstyrelsen om 150 000 kr
för att finansiera en förstudie kring åtgärder för att säkerställa ÖFNs ärendehantering kan
digitaliseras samt upprätta en tidplan för en sådan digitalisering. Överförmyndarkontoret
tilldelar resurser för projektledning/styrning/referensgrupp. Bilaga
Föredragning
ÖFN i Uppsala län har sedan 2011 ansvar för verksamheten i större delen av Uppsala län.
Nämndens verksamhet spänner därmed över ett mycket stort geografiskt avstånd och en
centralisering av handläggningen har genomförts från samverkanskommunerna till Uppsala. I
samband med den genomförandeutredningen som gjordes inför sammanslagningen bedömdes
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att delar av de svårigheter som ligger i en centralt organiserad verksamhet skulle kunna
avhjälpas genom utveckling av e-tjänster och digital ärendehantering. Att verksamheten är
liten gör även att kostnaderna för ett sådant projekt bör kunna hållas nere och tiden för ett
genomförande av en helt digitaliserad ärendehantering är överskådlig. ÖFN anser även att
kombinationen av att verksamheten för nämnden är av mindre omfång men har, i relation till
storlek, ett mycket stort ärendeflöde gör att den skulle vara en intressant verksamhet att ha
som referens vid Uppsalas arbete med digitalisering och utveckling av e-tjänster i övrigt.
Förstudien ska kartlägga vilka åtgärder som måste vidtas för att säkerställa att ÖFNs
ärendehantering kan digitaliseras samt upprätta en tidplan för en sådan digitalisering.
Förstudien ska även kartlägga möjliga e-tjänster och översiktligt redovisa de ekonomiska
vinsterna samt övriga effektiviseringsvinster med sådana e-tjänster. Förstudien bör även
kunna användas som underlag för ett kommande investeringsbeslut.
Ekonomiska konsekvenser
Av de 20 miljonerna så har sedan tidigare totalt 9 020 000 miljoner beviljats till följande
projekt:
- Pilotetablering av e-arkiv (5 920 000 kr)
- Genomlysning av integrationslösning/plattform flödesmotor och organisation (500 000 kr)
- Handlingsplan ”öppen data” (800 000 kr)
- Jämförelsetjänst för skolor (1 800 000 kr)
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