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§ 39 Dnr KS 2021/00480-1.6.1 

Beslut - Revisionsrapport 2021:4 - Granskning av 
överförmyndarverksamheten 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022 

antas och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 

granskning av överförmyndarverksamheten. Syftet med granskningen har 

varit att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med 

tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning.  

Den sammantagna bedömningen är att överförmyndarverksamheten i huvud-

sak fungerar väl och bedrivs med tillräcklig intern styrning, kontroll och 

uppföljning. Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande 

rekommendationer till överförmyndarnämnden: 

- Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för åtgärd i 

nämndens internkontrollarbete.  

- Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis stick-

provsvis granskning av akter, för att stärka den interna kontrollen. 

- Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens 

interna rutiner, för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning. 

Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 19 oktober 2021 

överlämnat ett yttrande över granskningsrapporten till kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret anser att revisorernas granskning på ett bra sätt 

genomlyser överförmyndarnämndens verksamhet och har inget att tillägga 

utöver det som nämnden framför i sitt yttrande. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022 

antas och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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Tjänsteutlåtande - Revisionsrapport 2021:4 - Granskning av 
överförmyndarverksamheten 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022 
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av överförmyndarverksamheten. Syftet med granskningen har 
varit att bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med 
tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning.  

Den sammantagna bedömningen är att överförmyndarverksamheten i 
huvudsak fungerar väl och bedrivs med tillräcklig intern styrning, kontroll 
och uppföljning. Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande 
rekommendationer till överförmyndarnämnden: 

- Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för åtgärd i 
nämndens internkontrollarbete.  

- Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis 
stickprovsvis granskning av akter, för att stärka den interna kontrollen. 

- Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens 
interna rutiner, för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning. 

Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 19 oktober 2021 
överlämnat ett yttrande över granskningsrapporten till kommunstyrelsen. 

Stadsledningskontoret anser att revisorernas granskning på ett bra sätt 
genomlyser överförmyndarnämndens verksamhet och har inget att tillägga 
utöver det som nämnden framför i sitt yttrande. 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 
beslut: 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande daterat den 13 januari 2022 
antas och överlämnas till Västerås stads revisorer. 

2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna. 
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Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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 Västerås stads revisorer 

 

Yttrande över revisionsrapport 2021:4 - Granskning av 
överförmyndarverksamheten 

 

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med tillräcklig 
intern styrning, kontroll och uppföljning.  

Överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde den 19 oktober 2021 
överlämnat ett yttrande över granskningsrapporten till kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret anser att revisorernas granskning på ett bra sätt 
genomlyser överförmyndarnämndens verksamhet och har inget att tillägga 
utöver det som nämnden framför i sitt yttrande.  

I yttrandet ger överförmyndarnämnden följande kommentarer på de rekom-
mendationer som revisorerna framför i sin rapport: 

Internkontroll 

Gällande den interna kontrollen så har överförmyndarförvaltningen tidigare 
haft egenkontroller med stickprovsgranskning av akter. Överförmyndar-
nämnden instämmer i revisorernas rekommendation att detta bör återupptas. 
Nämnden ska även arbeta för att tydliggöra kopplingen mellan risk, kontroll-
moment och åtgärd i arbetet med den interna kontrollen. I dagsläget sker 
kontroller inom vissa områden i internkontrollplanen men det saknas 
dokumentation för när och hur kontrollerna genomförs. Förvaltningen och 
politikerna i nämnden hade en gemensam planeringsdag under hösten 2021 
för att arbeta med verksamhetsplan för 2022, där internkontrollen ingår. 
Detta för att säkerställa nämndens delaktighet i arbetet. 

Rutiner 

Vad gäller överförmyndarförvaltningens rutinhandbok så genomfördes ett 
stort arbete med den under 2020. På grund av hög arbetsbelastning under 
första delen av 2021 så pausades dock arbetet. Förvaltningens ambition är att 
fortsätta arbetet under hösten 2022 och en grupp medarbetare inom förvalt-
ningen har redan utsetts för detta ändamål. I arbetet kommer hänsyn tas till 
revisonens synpunkt om vikten av att säkerställa en lämplig metodik för att 
hantera och samla förvaltningens interna rutiner. Detta för att underlätta 
översikt, tillämpning och uppföljning samt minimera riskerna med att skapa 
alltför omfattande interna rutindokument. 
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Ställföreträdare 

Rekrytering av ställföreträdare är en av verksamhetens viktigaste uppgifter 
och detta är en utmaning för många kommuner runtom i landet. Överför-
myndarnämnden ser att det även fortsättningsvis kommer finnas ett stort 
behov av ställföreträdare och förvaltningen har därför avsatt 40 procent av 
en heltidstjänst för att mer aktivt kunna arbeta med rekrytering och 
utbildning av ställföreträdare. 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Pia Svennerholm Moberg 

Administrativ chef 
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§ 265 Dnr OF 2021/00027-1.7.1 

Remiss Revisionsrapport 2021:4 - Granskning av 
överförmyndarverksamheten 

Förslag till Beslut 

Förvaltningens förslag till yttrande och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med tillräcklig 
intern styrning, kontroll och uppföljning. Granskningsresultatet visar att 
överförmyndarverksamheten i huvudsak fungerar väl och bedrivs med 
tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen har revisorerna 
lämnat följande rekommendationer till överförmyndarnämnden. 

- Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för 
åtgärd i nämndens internkontrollarbete.  

- Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis 
stickprovsvis granskning av akter, för att stärka den interna 
kontrollen.  

- Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla 
förvaltningens interna rutiner, för att underlätta översikt, tillämpning 
och uppföljning.  

Kommunstyrelsen har den 6 juli 2021 remitterat revisionsrapporten till 
överförmyndarnämnden. Senast den 29 oktober 2021 ska 
överförmyndarnämnden ha yttrat sig över revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande - Remiss – Revisionsrapport 2021:4 – 
Granskning av överförmyndarverksamheten 

 

Förslag till beslut  

Förvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

EY har på uppdrag av Västerås stads förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av överförmyndarnämnden. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs med tillräcklig intern 
styrning, kontroll och uppföljning. Granskningsresultatet visar att 
överförmyndarverksamheten i huvudsak fungerar väl och bedrivs med tillräcklig 
intern styrning, kontroll och uppföljning. 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen har revisorerna lämnat 
följande rekommendationer till överförmyndarnämnden. 


 Tydliggör kopplingen mellan risk, kontrollmoment och tidplan för åtgärd i 

nämndens internkontrollarbete.  
 Implementera en systematisk egenkontroll i form av exempelvis 

stickprovsvis granskning av akter, för att stärka den interna kontrollen.  
 Säkerställ en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens 

interna rutiner, för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen har den 6 juli 2021 remitterat revisionsrapporten till 
överförmyndarnämnden. Senast den 29 oktober 2021 ska överförmyndarnämnden 
ha yttrat sig över revisionsrapporten till kommunstyrelsen. 
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Yttrande Remiss – revisionsrapport 2021:4 – Granskning av 
överförmyndarverksamheten 

 

Överförmyndarförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och 
välkomnar en granskning av nämndens ansvarsområde. Förvaltningen kan 
konstatera att revisionsrapporten visar att vår verksamhet i huvudsak fungerar 
väl och bedrivs med tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning. Vi är 
medvetna att det finns förbättringsområden och instämmer i 
revisionsrapportens rekommendationer.  

Internkontroll 

Vad gäller den interna kontrollen så har förvaltningen tidigare haft 
egenkontroller med stickprovsvis granskning av akter. Förvaltningen 
instämmer med revisionen om att detta bör återupptas. Förvaltningen ska 
även arbeta för att tydliggöra kopplingen mellan risk, kontrollmoment och 
åtgärd i arbetet med den interna kontrollen. I dagsläget sker kontroller inom 
vissa områden i internkontrollplanen men det saknas dokumentation för när 
och hur kontrollerna genomförs. Förvaltningen och politikerna i nämnden 
kommer även ha en planeringsdag under hösten för att arbeta med 
verksamhetsplan för 2022 där internkontroll är en del. Detta för att 
säkerställa nämndens delaktighet i arbetet. 

Rutiner 

Vad gäller förvaltningens rutinhandbok så genomfördes ett stort arbete under 
2020. På grund av hög arbetsbelastning under första delen av 2021 så 
pausades arbete. Förvaltningens ambition är att fortsätta arbetet under hösten 
2022. En grupp medarbetare inom förvaltningen har utsetts för detta 
ändamål. I arbetet tar vi med revisonens synpunkt om vikten av att 
säkerställa en lämplig metodik för att hantera och samla förvaltningens 
interna rutiner för att underlätta översikt, tillämpning och uppföljning samt 
riskerna med att skapa alltför omfattande interna rutindokument. 

 
Ställföreträdare 

Rekrytering av ställföreträdare är en av våra viktigaste uppgifter. Så som 
revisionen noterar är detta en utmaning för många kommuner runtom i 
landet. Förvaltningen ser att det fortsättningsvis kommer att finnas ett stort 
behov av ställföreträdare. Förvaltningen har därför avsatt 40 procent av en 
heltidstjänst för att mer aktivt kunna arbeta med rekrytering och utbildning 
av ställföreträdare. 
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