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Nämnden svar på – förstudie om överförmyndarnämnden  
 
Kommunens revision har efter förstudie av nämnden kommit fram till följande rekommendationer 
 

 Revidera delegationsordningen 
 Ta fram risk- och väsentlighetsanalyser som ligger till grund för kontrollmomentet 
 Ta fram en bruttolista med de risker som inte ingår i internkontrollplanen 
 Säkerställa om åtgärder behöver vidtas med anledning av Länsstyrelsens synpunkter avseende 

ordningen i akterna 
 
Revidering av delegationsordningen 
Nämnden har valt att låta assistenttjänsten ha samma delegation som handläggarna för att därigenom 
minska sårbarheten i verksamheten vid eventuell frånvaro av ordinarie handläggare. Istället definieras 
arbetsuppgifterna i en arbetsbeskrivning som förtydligar vilka moment som ska utföras. Det kommer att stå 
förtydligat i den nya reviderade delegationsordningen. Vid handläggning utöver arbetsordningen ska 
kontakt tas med handläggare, chef eller nämnden för avstämning. Det blir då ett sätt att säkra upp att 
assistenten handlägger uppgifter som hen behärskar. 
  
Nämnden är inte att betrakta som en delegat, precis som revisionen påpekar, och ska således inte finnas 
med som en delegat i delegationsordningen. Nämnden som delegat kommer att tas bort i den revidering av 
delegationsordningen som kommer att ske.  
 
Risk- och väsentlighetsanalyser som grund för internkontrollplanen samt införande av en bruttolista 
Nämnden ser också en möjlighet att vidareutveckla vår interna kontroll. Samordnare för 
överförmyndarnämnden har fått i uppdrag att utforma en bruttolista där uppförda kontrollmoment graderas 
utefter en risk- och väsentlighetsanalys och nämnden kommer därmed få ett större urval av 
kontrollmoment. Med denna insats tror nämnden, i likhet med revisionen, att det är de mest riskfyllda 
kontrollmomenten som kommer ingå i kommande verksamhetsplaner med ökad grad av relevans som 
naturlig följd. 
 
Vid årets kontrollmoment valde nämnden att tillfråga ställföreträdarna om deras syn på graden av 
ändamålsenligt boende för deras huvudmän. Vi bedömde att risken för bakomliggande skäl, och därmed 
svar som inte gav en korrekt bild, var låg. Att inga fler än ställföreträdarna tillfrågades var dels tidsaspekten 
men också att både föräldrar och kontaktperson/hemtjänstpersonal kan vara en del, och det som då ska 
granskas, i boendesituationen. Risken för oriktiga svar bedömde vi där kunde vara högre än hos 
ställföreträdarna. Många av huvudmännen kan inte läsa och skriva samt har stora svårigheter att öppna sin 
post och uttyda dess innehåll. Därför ansåg vi att tidsåtgången hade varit alltför stor då personliga besök 
skulle vara nödvändiga.  
 
 



 
 
Säkerställa ordning i akterna 
Vid inspektion använder sig Länsstyrelsen av slumpvis urval av akter. Om ordningen reellt har förändrats 
sedan inspektionen 2016 är svårt att säga men för att höja den generella ordningsgraden har samordnare på 
Överförmyndarkontoret tagit fram en rutin som ska användas vid varje ny kontakt med en akt. Det blir 
därmed ett kontinuerligt och långsiktigt arbete för bättre ordning i nämndens akter. Ansvaret att följa den 
framtagna rutinen ligger på all personal på Överförmyndarkontoret där samordnaren har en uppgift att 
utvärdera graden av effekt och efterlevande.   
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