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Nedan redogörs för överförmyndarens verksamhetsmått under tre år i ett komparativt 
syfte: 

Figur 5:1 

6 Bemanning 

Iakttagelser 

Vid tid för granskningen omfattar grundbemanningen 8,8 tjänster enligt följande: 
1 kanslichef, 6,8 handläggare samt 1 administratör. 

Under granskningens gång avslutade chefen för överförmyndarkansliet sin anställning. 
Detta har inte varit känt för professionen och överförmyndaren sedan tidigare, vilket har 
lett till en oväntad situation. Enligt uppgift har biträdande kanslichef trätt in som 
tillförordnad kanslichef. Övriga delar som inryms i befattningen som kanslichef är: 
sekretariatet, arkiv, internservice, säkerhet och beredskap samt juridik. 

Begärt granskningsunderlag har hanterats och skickats in av f.d. chef för 
överförmyndarkansliet följt av kontinuerliga avstämningar. 

Enligt uppgift finns två vakanser varav en kommer att återbesättas med en 
handläggare under december månad. Det framgår vidare att en högre frånvaro har ägt 
rum bland personalen pga. sjukdom, föräldraledighet och enskilda angelägenheter. 

Av intervju med professionen samt överförmyndaren framgår att utifrån rådande 
personalsituation, oväntade personalavgångar, oklarheter kring ledarskapet samt 
andra underliggande faktorer, (se nästa avsnitt), råder det en hög arbetsbelastning 
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som i sin tur påverkar verksamhetskvaliten, måluppfyllelsen, arbetsmiljön samt 
medarbetarnas engagemang och motivation på ett negativt sätt. 

7 Styrinstrument 

7.1 Processer, rutiner, handböcker och måluppfyllelse 

Styrande samt aktuella/uppdaterade dokument i form av skriftliga rutiner, riktlinjer, 
handböcker och processer är en grundförutsättning för en fungerande verksamhet. 
Vikten av underbyggda samt relevanta styrdokument blir än viktigare i 
myndighetsutövande verksamheter, där rättssäkerheten har en central betydelse. 

Iakttagelser 

Av intervju med professionen och överförmyndaren framgår avsaknaden av 
underbyggda processkartläggningar som i sin tur agerar stomme till dokumenterade 
rutiner, riktlinjer och handböcker. Detta har lett till en sårbarhet under en längre period, 
vad gäller verksamheten i sin helhet, där så kallade ad-hoc lösningar har fått ersätta 
planerade och övervägda arbetsrutiner. Det uttrycks vidare att bristande rutiner har lett 
till en ineffektivitet. Likaså efterfrågar professionen en tydlig roll- och ansvarsfördelning. 

Bland verksamhetens målsättningar finns att samtliga inkomna årsräkningar ska vara 
färdiggranskade per den sista augusti. Granskning av årsräkningar utgör en garanti 
för att huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till fördel för huvudmannen. 
Härigenom är granskning av årsräkningar en central del i att bevaka huvudmännens 
rättssäkerhet. I majoriteten av fallen är det först genom årsräkningen som 
överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan upptäcka om en ställföreträdare 
missköter sitt uppdrag. Vid tid för granskningen är ca 55 % av årsräkningarna 
färdiggranskade. 

Ytterligare målsättningar inom ramen för nämndens verksamhetsplan för år 2018, 
består av bl.a.: Byte av ärendesystem, utbildning och rekrytering av ställföreträdare, 
förbättra tillgängligheten, effektivisering av granskning av årsräkningar, säkerställande 
av optimalt arbetsflöde i syfte att säkerställa en rättssäker handläggning. 

Av intervjuerna med professionen samt överförmyndaren framgår att bristande resurser 
samt avsaknad av planering följt av hantering av akuta prioriteringar har lett till en låg 
måluppfyllelse, där det helt enkelt inte har funnits tid och utrymme till att i tillräcklig grad 
kunna arbeta med angivna mål. 

Kommentarer 

Som tidigare nämnts är underbyggda processer en grundläggande premiss för en 
fungerande verksamhet. Avsaknad av stödjande processer och dokumenterade 
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stöd material följt av otydliga roll- och ansvarsfördelningar leder till en ökad sårbarhet, 
ineffektivitet och merarbete. Detta i sin tur riskerar att leda till minskad måluppfyllelse 
samt att huvudmännens rättssäkerhet inte kan säkerställas. 

Bristande styrdokument leder vidare till en sårbarhet och ineffektivitet i samband med 
tillsättning av ny personal. Sårbarheten ökar markant vid frånvaro i form av sjukdomar, 
oförutsedda händelser samt ledigheter. 

Vi bedömer att verksamheten har genomgått en turbulent tid, där det finns ett behov av 
en grundlig översyn vad gäller ledning, styrning, planering, kommunikationsflöde och 
organisationsstruktur avseende överförmyndarkansliet. Det är av vikt att åter 
säkerställa de personella resurserna följt av ett tydligt ledarskap samt roll- och 
ansvarsfördelning. 

Under en övergångsperiod behöver tid och utrymme frigöras till att skapa underbyggda 
samt stödjande arbetsrutiner i syfte att höja verksamhetskvaliten, måluppfyllelsen, 
effektiviteten samt rättssäkerheten. Ytterligare aspekt som också bör beaktas är 
arbetsmiljön. 

Vi rekommenderar att en arbetsgrupp med ansvar för ett utvecklingsarbete utses 
snarast. Arbetet ska ske i nära samarbete med överförmyndaren som ytterst ansvarar 
för verksamheten. En handlings-/aktivitetsplan bör arbetas fram i syfte att säkerställa 
genomförandet samt resultatet. 

7.2 Granskning och samsyn 

Dokumenterade granskningsrutiner är en premiss i syfte att kunna skapa en enhetlig 
hantering och samsyn i granskningsarbetet. Granskningsarbetet ska inte vara avhängig 
den enskilda handläggarens noggrannhet. Som tidigare nämnts är granskning av 
räkenskaper en central del i att bevaka huvudmännens rättssäkerhet. I majoriteten av 
fallen är det först genom årsräkningen som överförmyndaren/överförmyndarnämnden 
kan upptäcka om en ställföreträdare missköter sitt uppdrag. 

Iakttagelser 

Vi har tagit del av en rutinbeskrivning med benämningen "Granskning av årsräkningar 
2017". Rutinen har enligt uppgift arbetats fram under december 2017 med 
implementering under 2018. Det har tidigare inte funnits någon dokumenterad rutin. 
Rutinen fastställer två former av granskningsmetoder: normalgranskning och 
djupgranskning. Vid fördjupade granskningar ska kansliet slumpmässigt välja ut 
årsräkningar motsvarande 5 % av den totala omfattningen för respektive 
samverkanskommun. 

Målsättningen är att samtliga årsräkningar ska vara färdiggranskade per sista augusti. 
Vid tid för granskningen, (oktober 2018), är ca 55 % av årsräkningarna 
färdiggranskade. 
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- En sl<riftlig rutin för rekrytering bör arbetas fram snarast. Rutinen bör fastställa
vilka former av lämplighetsprövningar som ska genomföras samt vilka övriga
krav som ställs på sökanden.

- Sökanden bör i samband med en intresseanmälan erhålla tydlig information om
vilka lämplighetskontroller som kan komma att bli aktuella. I samband med
granskningen har kansliet meddelat att en tydlig information om
lämplighetsprövningar kommer att tillföras intresseblanketten. Detta bedöms
som positivt.

- Rutiner för ett dokumenterat samt systematiskt internkontrollarbete bör arbetas
fram.

- Kansliet bör årligen genomföra risk- och väsentlighetsbedömningar i syfte att
kunna prioritera och välja ut aktuella kontrollmål. Riskerna ska utvärderas
utifrån lokala målsättningar samt gällande lagstiftning. Kontrollmålen ska följas
upp via en så kallad internkontrollplan, där utvalda kontrollmål ska kontrolleras
och följas upp under aktuellt år. En uppföljningsrapport av genomförda
kontroller bör upprättas årligen.
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