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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har EY
genomfört en granskning av överförmyndarnämndens verksamhet. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens
verksamhet bedrivs med en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande
intern kontroll.

Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet ensam-
kommande barn och övergången till en gemensam tjänstemanna-
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommuner.

Det finns dokumenterade processer, rutiner och checklistor som stöd för
arbetet och det finns även en etablerad samverkan med andra berörda
nämnder och tjänstemän inom Kalmar kommun.

Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för överförmyndar-
verksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen av
tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.

Vi ger följande rekommendationer för att stärka och utveckla arbetet med
intern styrning och kontroll:

Ñ För att underlätta styrningen av verksamheten så bör mål fastställas
för överförmyndarverksamheten. Det är viktigt att målen är
uppföljningsbara och att rutiner för återrapportering och
avvikelsehantering fastställs.

Ñ Nämnden bör arbeta med berörda kontrollmoment i den fastställda
internkontrollplan för 2017 som avser kommunledningskontoret.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
anta en internkontrollplan baserat på en riskanalys. Nämnden bör
säkerställa följsamheten till kommunens fastställda reglemente och
riktlinjer avseende intern kontroll.
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Ñ För att säkerställa att samverkan och den gemensamma
tjänstemannaorganisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt är
det väsentligt att den övergripande årsrapporten finns framtagen
senast den 31 mars efterföljande år. Arbetet med årsrapporten bör
inkludera en avstämning av att samverkansavtalet i sin helhet är
uppfyllt.

Ñ En rutin för löpande kontroll av gode mäns/ställföreträdares
lämplighet kan med fördel införas. Idag utförs kontroller i samband
prövning av nya ställföreträdare och vid nya uppdrag.

Ñ Det bör införas rutiner och kontroller som säkerställer en korrekt
utbetalning av arvoden till gode män/ställföreträdare.

Ñ En riktlinje som anger hur många uppdrag en god man/
ställföreträdare maximalt kan ha bör fastställas.

Ñ För att säkerställa ett likformigt arbetssätt och för att minska
sårbarheten när förändringar sker i personalstyrkan bör det
säkerställas att det finns rutiner och checklistor för samtliga moment
inom överförmyndarverksamhetens ansvarsområden.

Ñ En undersökning/enkät avseende ställföreträdares uppfattning om
överförmyndarverksamhetens service, kompetens m.m. kan vara
bra input till fortsatt utveckling av verksamheten.

Ñ Det är viktigt att verksamheten har ett fungerande IT-stöd som
motsvarar verksamhetens behov och som möjliggör en säker och
effektiv handläggning av ärenden. En diskussion avseende
möjligheten till byte av IT-stöd kan med fördel ske.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

I varje kommun ska det enligt föräldrabalken (FB) finnas en
överförmyndarfunktion som väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndar-
verksamhet innefattar myndighetsutövning och innebär ett märkbart
ingripande i enskilda individers liv. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för
verksamheten. Överförmyndaren har bland annat till uppgift att utöva tillsyn
över förmyndare, förvaltare och gode män. Förmyndare, förvaltare eller god
man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina
angelägenheter (huvudman). Ställföreträdare ska omsorgsfullt fullgöra sina
skyldigheter och tillvarata huvudmannens intressen. Ställföreträdare ska
före den 1 mars varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för
förvaltningen av huvudmannens egendom under föregående år.

I Kalmar kommun bedrivs överförmyndarverksamheten av en
överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli biträder nämnden i
fullgörandet av nämndens arbetsuppgifter. Kommunstyrelsen fungerar som
anställningsmyndighet för personal vid överförmyndarnämndens kansli och
handhar personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsen
ansvarar vidare för överförmyndarnämndens redovisning till
kommunfullmäktige av hur verksamheten utvecklas och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret. Överförmyndarnämndens
verksamhet i Kalmar har sedan 1 januari 2016 en gemensam
tjänstemannaorganisation med Mörbylånga och Borgholms kommuner.

I kommunens årsredovisning för 2016 framgår det bl.a. att överförmyndar-
verksamheten har arbetat med att hitta effektiva och fungerande
arbetsmetoder för handläggning av samtliga ärenden på kansliet.
Rekrytering av ytterligare handläggare har gjorts under hösten och
tillgängligheten på kansliet har utökats. En ny chef för verksamheten
tillträdde i november 2016.

1.2. Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om överförmyndarnämndens
verksamhet bedrivs med en ändamålsenlig styrning och en tillfredställande
intern kontroll.  Granskningen har avgränsats till överförmyndarnämndens
verksamhet och omfattar inte bedömning av enskilda ärenden.

1.3. Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är:

Bedrivs överförmyndarnämndens verksamhet med en ändamålsenlig
styrning och med en tillfredsställande intern kontroll?
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Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Styrning och ledning

u Hur är överförmyndarnämndens verksamhet organiserad?

u Finns fastställda mål som är styrande för verksamheten? Vilken
uppföljning sker av måluppfyllelse?

u Hur många ärenden omfattas av verksamheten? Hur många ärenden
hanteras per handläggare?

u Finns det en ändamålsenlig ansvars- och arbetsfördelning mellan
överförmyndarnämnden och berörda tjänstemän? Finns en aktuell och
relevant delegationsordning respektive attestförteckning?

u Vilken samverkan har överförmyndarnämnden, med andra nämnder
och med andra kommuner i den gemensamma
tjänstemannaorganisationen?

u Finns dokumenterade rutiner som främjar ett enhetligt och rättssäkert
arbetssätt?

Intern kontroll

u Finns det ett dokumenterat och systematiskt arbete med intern kontroll
som grundas på en riskanalys?

u Sker hantering och förvaring av ärendeakter tillfredställande?

u Vilka resultat har framkommit vid Länsstyrelsens tillsyn? Har åtgärder
företagits för eventuella bristområden?

Ställföreträdare

u Finns tillfredsställande rutiner för rekrytering av ställföreträdare/gode
män? Görs löpande kontroller av ställföreträdares lämplighet och
kompetens?

u Vilka utbildningsinsatser erbjuds till ställföreträdare?

u Sker utvärderingar av ställföreträdares uppfattning om verksamhetens
service?

1.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i
granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar.
Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna
regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i
jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
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I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
Ñ Föräldrabalken (1949:381)
Ñ Förmynderskapsförordningen (1995:379)
Ñ Kommunallag (1991:900)
Ñ Överförmyndarnämndens reglemente
Ñ Övriga interna mål, regler och riktlinjer för verksamheten

1.5. Metod

Granskningen har baserats på intervjuer och dokumentstudier. Samtliga
intervjuade funktioner och granskade dokument framgår av
källförteckningen.
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2. Styrande regelverk
I detta avsnitt beskrivs de regelverk och styrande dokument som är aktuella
för granskningsområdet.

2.1 Kommunallagen
I kommunallagens 6 kap 7 § fastställs att nämnderna, inom sitt område, ska
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De
skall också så till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

2.2 Föräldrabalken
Till god man, förvaltare eller förmyndare ska utses en rättrådig, erfaren och
i övrigt lämplig person. Denne ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter
och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde.

En god man är en ställföreträdare för den huvudman som inte kan tillvarata
sina intressen.  Huvudmannen får hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person. Det vanligaste godmanskapet är det
som förordnas med grund i 11 kap. 4 § föräldrabalken, som följd av
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande hos
huvudmannen.

Förmyndarskap/föräldraförvaltning innebär att en person företräder ett barn
under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. Vårdnadshavare är i
regel också förmyndare. För att en förmyndare ska stå under
överförmyndarens överinseende krävs i regel att den omyndiges tillgångar
överstiger åtta basbelopp.

Överförmyndaren ska granska ställföreträdarens verksamhet så att
huvudmannens tillgångar i skälig omfattning används för dennes nytta.
Tillsynen omfattar förteckningar, årsräkningar, sluträkningar samt andra
handlingar och uppgifter som inlämnats. Ställföreträdarna är skyldiga att
inkomma med uppgifter som överförmyndaren begär.

2.3 Förmynderskapsförordningen
Förmynderskapsförordningen innehåller närmare föreskrifter om
ställföreträdarnas redovisning, överförmyndarens register för
tillsynsverksamheten, överförmyndarens tillsyn av ställföreträdare samt
Länsstyrelsens tillsyn av överförmyndaren. Länsstyrelsen granskar om
överförmyndarens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och i
förmynderskapsförordningen samt i övrigt sker på ett rättssäkert och
lämpligt sätt.
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Enligt 17 § i förmyndarskapsförordningen ska samtliga handlingar som har
getts in till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap bevaras och sammanföras till en akt. Detta
gäller t.ex. förteckningar över egendom, års- och sluträkningar,
redogörelser, uppgifter och ansökningar.

Till akten skall dessutom kopior av skrivelser i ärendet finnas samt
anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndaren som inte
framgår av någon annan handling eller av registret. Sådana anteckningar
skall ange dagen för beslutet eller åtgärden. Handlingar som hör till akten
skall förvaras ordnade i tidsföljd eller på något annat lämpligt sätt.

2.4 Reglemente för överförmyndaren
Reglementet är antaget av kommunfullmäktige och gäller från och med den
1 oktober 2016.

I 1 § fastställs att nämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i
kommunen bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19
kapitel, förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra författningar
som reglerar frågor knutna till överförmyndarnämndens tillsynsverksamhet.
Reglementet innehåller även bestämmelser kring nämndens
sammansättning och regler kring delegation.

2.5 Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet
Det finns ett samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamheten för Kalmar kommun, Borgholms kommun och
Mörbylånga kommun. Från den 1 januari 2016 bedrivs en gemensam
organisation för utförande om lagstadgad överförmyndarverksamhet i
kommunerna. De politiska organisationerna är oförändrade i respektive
kommun. Avtalet löper till den 31 december 2018 och varje år ska det
upprättas en övergripande årsrapport för verksamheten. Denna årsrapport
ska tas fram senast den 31 mars efterföljande år. Om samarbetsavtalet inte
skriftligen sägs upp av en samverkanskommun senast 6 månaders före
avtalstidens utgång förlängs avtalet med fyra år. Den gemensamma
organisationen ska till respektive kommun redovisa hur verksamheten
utvecklas samt verksamhetens ekonomi. Redovisningen ska ske vid två
tillfällen varje år, dels i anslutning till delårsbokslutet per den 31 augusti och
dels i anslutning till helårsbokslutet per den 31 december.

Kalmar kommun är ansvarig arbetsgivare för personalen och ansvarar för
den löpande dokumentationen. De samverkande kommunerna har rätt till
löpande insyn i den gemensamma organisationens verksamhet och i de
ärenden som är hänförliga till den egna kommunen.



10

3. Styrning och ledning
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör styrning och ledning.

Hur är överförmyndar-
nämndens verksamhet
organiserad?

Överförmyndarverksamheten ligger
organisatoriskt under ekonomienheten som
tillhör kommunledningskontoret. Nuvarande
överförmyndarchef tillträdde sin tjänst i
november 2016. Vid granskningens
genomförande arbetade sju handläggare och
två personer med expedition/ administration i
verksamheten. Två handläggare har arbetat
sedan januari 2017 och en handläggare har
arbetat i 1,5 år. Övriga handläggare har lång
erfarenhet av arbetsområdet.

Verksamheten har haft en hög arbets-
belastning sedan slutet på 2015. Antalet
ärenden har ökat, både p.g.a. många
ensamkommande barn samt genom
sammanslagningen av tjänstemanna-
organisationen för de tre kommunerna. Dessa
omständigheter har gjort att verksamheten
ligger efter med olika delar i arbetet. För att
komma till rätta med denna situation har
personalen tillfälligt delats upp i två grupper.
En arbetsgrupp hanterar årsräkningar och en
arbetsgrupp koncentrerar sig på rekryteringar/
ansökningar av gode män och byte av god
man. Det finns ingen geografisk indelning av
personalen, utan de arbetar med samtliga
ärenden inom sina respektive
ansvarsområden. Vid intervjuerna
framkommer att arbetsbelastningen i
dagsläget upplevs som mer rimlig/hanterbar i
jämförelse med 2016.

Finns fastställda mål
som är styrande för
verksamheten? Vilken
uppföljning sker av
måluppfyllelse?

Det finns inga politiskt fastställda mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar
kommun.

Verksamheten har inte heller fastställt
övergripande mål för att styra verksamheten.
Enligt uppgift finns det ett behov av mål och
styrsignaler för verksamheten och det finns
planer på att arbeta fram sådana när
verksamheten återgår till ett mer normalt
arbetsflöde. För att hantera den rådande



11

arbetssituationen har mål gällande bl.a.
granskningsarbetet av årsräkningar satts upp.

Mot bakgrund av ovanstående finns det inga
mål att följa upp. Enligt samverkansavtalet ska
verksamhetens utveckling och ekonomi följas
upp två gånger per år (per den 31 augusti och
per den 31 december). Vi har tagit del av
delårsuppföljning och årsrapport för 2016 som
avser kommunstyrelsen. I dessa dokument
finns en kortfattad beskrivning av
överförmyndarnämndens kansli och dess
verksamhet per den 31 augusti samt per 31
december. Det finns även en ekonomisk
uppföljning där utfall, budget och prognos
(delårsrapporten) redovisas.

Hur många ärenden
omfattas av
verksamheten? Hur
många ärenden
hanteras per
handläggare?

Verksamheten omfattar ca 1500 ärenden.
Totalt arbetar 7 handläggare med dessa
ärenden (3 handläggare arbetar deltid och 4
handläggare arbetar heltid). Handläggarna
arbetar med olika typer av ärenden och det
görs ingen uppföljning av hur många ärenden
varje handläggare hanterar. Enligt uppgift
hanterar varje handläggare ca 200 ärenden
var.

Finns det en
ändamålsenlig ansvars-
och arbetsfördelning
mellan överförmyndar-
nämnden och berörda
tjänstemän?

Finns en aktuell och
relevant delegations-
ordning respektive
attestförteckning?

Det finns en ansvars- och arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden i Kalmar
kommun och berörda tjänstemän.
Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
består av 5 ledamöter. Både ordförande och
vice ordförande har lång erfarenhet av
nämndens ansvarsområde. Nämnden
sammanträder 1 gång per månad och utöver
det träffas även presidiet 1 gång/månad.
Tjänstemännen inom överförmyndar-
verksamheten är föredragande på nämndens
möten och en av handläggarna är även
nämndsekreterare. Nämnden får löpande
information om ärendehanteringen,
väntelistan, granskningen av årsräkningarna
m.m. Budgetuppföljning sker varannan
månad.

Delegationsordningen är fastställd i juni 2016
och den är uppdelad utifrån berörd lagstiftning
(ex. Föräldrabalken, Lag om god man för
ensamkommande barn m.fl.) Det framgår
även vilka beslut som inte får delegeras,
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exempelvis att entlediga eller skilja en god
man eller förvaltare från uppdraget. Det finns
även ett antal beslut där samtycke ska ske
från överförmyndarnämnden innan beslut
fattas. Dessa beslut är specificerade i
delegationsordningen. Det finns rutiner för hur
återrapportering av delegationsbeslut ska
redovisas för överförmyndarnämnden.

Det finns en aktuell attestförteckning för 2017
som är beslutad av kommunstyrelsen.

Vilken samverkan har
överförmyndarnämnden
med andra nämnder
och med andra
kommuner i den
gemensamma
tjänstemanna-
organisationen?

Överförmyndarnämnden i Kalmar kommun
träffar överförmyndarna i Borgholms och
Mörbylånga kommun 4-6 gånger per år. I
samverkansavtalet finns inskrivet att
uppföljning av den gemensamma
organisationen ska ske i en övergripande
årsrapport, som ska vara klar senast den 31
mars efterföljande år. Denna rapport fanns
inte framtagen vid granskningens
genomförande.

Överförmyndarnämnden träffar social-
nämnden och omsorgsnämnden med viss
regelbundenhet (ca 4 gånger per år). Även
överförmyndarchefen har deltagit vid dessa
träffar.

Överförmyndarverksamheten har
samverkan/samarbete med socialförvaltningen
och omsorgsförvaltningen, både på en
övergripande nivå (träffas ca 4 gånger per år)
och i individuella ärenden.

Finns dokumenterade
rutiner som främjar ett
enhetligt och rättssäkert
arbetssätt?

I kommunledningskontorets verksamhets-
handbok finns det processbeskrivningar för:

- Rekrytera ställföreträdare
- Samla in och granska årsredovisningar

samt arvodera ställföreträdare
- Prövning och försäljning av

bostadsrätt/fastighet

Det finns blanketter för dokumentation av
registerförfrågan hos Kronofogdemyndigheten,
Socialförvaltningen och Polismyndigheten
(belastningsregistret).
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Det finns fastställda blanketter som gode män
ska/kan använda gällande:

- Redogörelse för utfört arbete
- Års-/sluträkning
- Checklista/bilaga till års-/sluträkning
- Löpande uppföljning av inkomster och

utgifter

Då det sedan 2016 finns en gemensam
tjänstemannaorganisation mellan Kalmar
kommun och de två Ölandskommunerna har
det identifierats ett behov av att utveckla ett
gemensamt arbetssätt. Enligt uppgift pågår ett
utvecklingsarbete av rutiner och arbetssätt
som enhetschefen ansvarar för.

4. Intern kontroll
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör intern kontroll.

Finns det ett
dokumenterat och
systematiskt arbete
med intern kontroll som
grundas på en
riskanalys?

Det finns en fastställd internkontrollplan för
2017 som avser kommunledningskontoret. I
denna plan finns en identifierad risk för att
överförmyndarverksamheten inte kan utföra
sina åtaganden. Det framkommer att det finns
en risk för att verksamheten inte uppfyller olika
krav då den för närvarande är hårt belastad.
Det finns även en risk för att gode män saknas
då behovet ökar. Kontrollmomenten som ska
utföras avser att kontrollera att framtagna
processer, rutiner och övriga dokument är
aktuella och följs.

Arbetet med dessa kontrollmoment var inte
påbörjat vid granskningens genomförande.

Sker hantering och
förvaring av
ärendeakter
tillfredställande?

Akterna förvaras i brandsäkra plåtskåp i
överförmyndarverksamhetens lokaler. Under
pågående handläggning förekommer det att
ärendeakter förvaras på handläggarnas kontor.
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Som diarieföringssystem används ÖFS
(Överförmyndarsystemet). Vid intervjuerna
framkommer att systemet upplevs som
föråldrat med bl.a. långa svarstider/ väntetider
vilket gör att arbetet i systemet blir ineffektivt.

Vilka resultat har
framkommit vid
Länsstyrelsens tillsyn?
Har åtgärder företagits
för eventuella
bristområden?

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde en
inspektion hos överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun, Mörbylånga kommun och
Borgholms kommun den 16 november 2016.
Av protokollet från detta besök framgår bl.a.
följande:

- Det finns ingen fastställd policy gällande
hur många uppdrag per ställföreträdare
som tillåts.

- Beslut om arvode skickas inte till
huvudmannen, även om huvudmannen
ska betala.

- Påminnelse gällande årsräkningar bör
skickas ut i början av mars månad och
ev. vitesföreläggande bör utfärdas i god
tid före sommaren. I dagsläget skickas
påminnelse ut efter ca en månad efter
det datum då årsräkningen skulle
inkommit (1 mars).

Länsstyrelsen i Östergötland genomförde även
stickprovsgranskning av ett antal ärenden och
av dessa begärdes svar för två ärenden som
gäller Kalmar kommun. I detta ena fallet hade
ett felaktigt arvode utbetalts. Arvodet som
utbetalts avsåg både förvaltning och personlig
omvårdnad, vilket inte omfattades av aktuellt
förordnande. Det andra fallet avsåg frågor
kring ett ärende vars handläggare ej kunde
närvara vid Länsstyrelsen i Östergötlands
besök. I granskningen har vi tagit del av det
svar (daterat 2017-01-19) som Överförmyndar-
nämnden i Kalmar kommun lämnat till
Länsstyrelsen i Östergötland. Av svaret
framgår att överförmyndarverksamheten ska
se över sina handläggningsrutiner med
anledning av länsstyrelsens påpekanden. När
det gäller de två ärendena så har svar och
underlag lämnats där berörd handläggare ej
kunde delta. Ärendet där arvode felaktigt
betalts ut har återbetalning till huvudmannen
skett (2017-01-27). I detta ärende har
överförmyndarnämnden även diskuterat
behovet av ett eventuellt utökat förvaltarskap.
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5. Ställföreträdare
I detta avsnitt besvaras de revisionsfrågor som berör ställföreträdare.

Finns tillfredsställande
rutiner för rekrytering
av ställföreträdare/gode
män? Görs löpande
kontroller av
ställföreträdares
lämplighet och
kompetens?

Rekrytering av ställföreträdare sker främst
genom personliga kontakter med befintliga
gode män, genom olika nätverk där tjänste-
männen deltar, via Godmansföreningen och
genom viss annonsering. Det pågår en dialog
med kommunens kommunikatör kring andra
sätt att nå ut, ex. via Facebook, film på
kommunens hemsida m.m.

Kontroll av lämplighet sker enbart vid prövning
av nya ställföreträdare, då kontroll sker hos
Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen
och Polismyndigheten (belastningsregistret).
Denna kontroll sker vid varje nytt uppdrag en
ställföreträdare är aktuell för. Det pågår en
diskussion kring om det ska införas rutiner för
en löpande kontroll vartannat år. Länsstyrelsen
anger i sitt protokoll att de är positiva till en
sådan rutin.

I Kalmar kommun finns 359 gode män, 64
förvaltare och 84 gode män för ensam-
kommande flyktingbarn. I genomsnitt har en
ställföreträdare 1,73 ärenden. Den
ställföreträdare som har flest ärenden har 35
st.

Den grupp som arbetar med rekrytering av
ställföreträdare träffas 1 gång per vecka och
då sker fördelning av ansökningar/ läkarintyg
som inkommit. Det kommer ca 1 ansökning
per dag. Idag består väntelistan av ca 90-100
ansökningar.

Vilka
utbildningsinsatser
erbjuds till
ställföreträdare?

Utbildning för nya gode män sker en gång per
år. Ofta sker denna utbildning av en extern
föreläsare och genomförs som en läns-
gemensam utbildning. Det sker även
utbildningsinsatser i början av året för att
informera om årsräkningen/sluträkningen som
ska lämnas in senast den 1 mars varje år.  Det
har även skett särskilda utbildningar för de
som är gode män till ensamkommande
flyktingbarn.
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Enligt uppgift har responsen och deltagande
på utbildningarna varit tillfredsställande. Nu
sker planering inför nästkommande års
utbildningar.

Sker utvärderingar av
ställföreträdares
uppfattning om
verksamhetens
service?

Nej, någon utvärdering gällande
överförmyndarverksamhetens service har
aldrig genomförts. Den kritik som ofta framförts
har gällt tillgängligheten. För att möta denna
kritik har åtgärder vidtagits och nu är alla
handläggares linjer öppna under telefontiden
som är måndag-fredag kl. 10.30 - 11.30.
Fastställda besökstider (2 timmar varje dag)
finns och tid ska bokas med aktuell
handläggare.

6. Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

Under våren 2016 har en översyn/genomlysning genomförts av
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun. En verksamhetsutvecklare
från kommunledningskontoret har ansvarat för detta arbete, vilket resulterat
i att ett antal utvecklingsområden identifierats och en handlingsplan har
tagits fram. I mars 2017 har det skett en uppdatering av handlingsplanen
för att se status på olika delar i verksamheten/olika arbetsuppgifter. Bland
annat framgår vilka arbetsuppgifter som är ”akuta” och bör genomföras före
1 oktober 2017 och det framgår även vilka delar som bör prioriteras inom
det närmsta året och vilka delar som är möjliga att prioritera bort.

Granskningen visar att överförmyndarverksamheten genomgått stora
förändringar från hösten 2015 fram till idag. Under denna period har
verksamheten haft en hög arbetsbelastning, flera medarbetare har
slutat/varit sjukskrivna och introduktion av ny personal har skett. Den höga
arbetsbelastningen förklaras framförallt av det ökade antalet
ensamkommande barn och övergången till en gemensam
tjänstemannaorganisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar,
Mörbylånga och Borgholms kommuner. De två Ölandskommunerna har
inte haft några anställda tjänstemän inom överförmyndarverksamheten.
Enligt uppgift genomfördes ingen fullständig kartläggning/
konsekvensanalys innan övertagandet av ärendena från Borgholms och
Mörbylånga kommun fullföljdes. Det uppges att det finns stora skillnader
gällande arbetssätt och rutiner mellan de inblandade kommunerna och det
pågår nu ett arbete för att likforma rutinerna kring bl.a. dokumentation,
diarieföring, granskning av årsräkningar, hantering av beslut m.m.



17

Målsättningen är att alla handläggare ska kunna hantera alla typer av
ärenden och på det sättet minska sårbarheten vid ledigheter och även att
medarbetarna ska få varierande arbetsuppgifter.

Vår bedömning är det finns en fungerande och fastställd arbetsfördelning
mellan överförmyndarnämnden i Kalmar kommun och tjänstemännen inom
överförmyndarnämndens kansli. Det finns dokumenterade processer,
rutiner och checklistor som stöd för arbetet och det finns även en etablerad
samverkan med andra berörda nämnder och tjänstemän inom Kalmar
kommun.

Mot bakgrund av att det saknas fastställa politiska mål för
överförmyndarverksamheten i Kalmar kommun och att sammanslagningen
av tjänstemannaorganisationen för de tre kommunerna visat på olikheter i
arbetssätt och rutiner så är vår bedömning att överförmyndarverksamheten
behöver stärka sin styrning och interna kontroll. Vi rekommenderar att det
utvecklingsarbete som pågår inom överförmyndarverksamheten har fortsatt
hög prioritet.

För att utveckla och stärka arbetet med intern styrning och kontroll ger vi
följande rekommendationer:

Ñ För att underlätta styrningen av verksamheten så bör mål fastställas
för överförmyndarverksamheten. Det är viktigt att målen är
uppföljningsbara och att rutiner för återrapportering och
avvikelsehantering fastställs.

Ñ Nämnden bör arbeta med berörda kontrollmoment i den fastställda
internkontrollplan för 2017 som avser kommunledningskontoret.
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
anta en internkontrollplan baserat på en riskanalys. Nämnden bör
säkerställa följsamheten till kommunens fastställda reglemente och
riktlinjer avseende intern kontroll.

Ñ För att säkerställa att samverkan och den gemensamma
tjänstemannaorganisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt är
det väsentligt att den övergripande årsrapporten finns framtagen
senast den 31 mars efterföljande år. Arbetet med årsrapporten bör
inkludera en avstämning av att samverkansavtalet i sin helhet är
uppfyllt.

Ñ En rutin för löpande kontroll av gode mäns/ställföreträdares
lämplighet kan med fördel införas. Idag utförs kontroller i samband
prövning av nya ställföreträdare och vid nya uppdrag.

Ñ Det bör införas rutiner och kontroller som säkerställer en korrekt
utbetalning av arvoden till gode män/ställföreträdare.

Ñ En riktlinje som anger hur många uppdrag en god man/
ställföreträdare maximalt kan ha bör fastställas.
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Ñ För att säkerställa ett likformigt arbetssätt och för att minska
sårbarheten när förändringar sker i personalstyrkan bör det
säkerställas att det finns rutiner och checklistor för samtliga moment
inom överförmyndarverksamhetens ansvarsområden.

Ñ En undersökning/enkät avseende ställföreträdares uppfattning om
överförmyndarverksamhetens service, kompetens m.m. kan vara
bra input till fortsatt utveckling av verksamheten.

Ñ Det är viktigt att verksamheten har ett fungerande IT-stöd som
motsvarar verksamhetens behov och som möjliggör en säker och
effektiv handläggning av ärenden. En diskussion avseende
möjligheten till byte av IT-stöd kan med fördel ske.

Kalmar den 15 juni 2017

Ulrika Strånge
Certifierad kommunal revisor
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Bilaga 1: Förteckning över
intervjuade funktioner

Ñ Överförmyndarchef

Ñ Handläggare (4 st.)

Ñ Ordförande, Överförmyndarnämnden

Ñ Vice ordförande, Överförmyndarnämnden

Ñ Verksamhetsutvecklare vid kommunledningskontoret
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Bilaga 2: Dokumentförteckning
Ñ Reglemente för överförmyndarnämnden

Ñ Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Ñ Kommunens verksamhetshandbok

- Rekrytera ställföreträdare – process

- Samla in och granska årsredovisningar samt arvodera
ställföreträdare – process

- Prövning av försäljning av bostadsrätt/fastighet – process

- Registerförfrågan Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltningen och
Polismyndigheten

Ñ Samverkansavtal om gemensam organisation för
överförmyndarverksamhet

Ñ Blankett – Redogörelse för utfört arbete

Ñ Blankett – Års-/Sluträkning

Ñ Checklistor för gode mäns löpande uppföljning

Ñ Checklista bilaga till årsräkning/sluträkning

Ñ Protokoll från inspektion av Länsstyrelsen i Östergötland, daterat
2016-12-15

Ñ Svar på Länsstyrelsens inspektion, daterat 2017-01-19

Ñ Årsrapport för kommunstyrelsen 2016

Ñ Delårsuppföljning för kommunstyrelsen 2016
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