Intern kontrollplan
2021- uppföljning
Överförmyndarnämnden §
ÖFN 2021/2

Inledning

Överförmyndarnämndens interna kontrollplan för 2021 omfattar 5 granskningsområden som nämnden vill följa upp i syfte att säkra att verksamheten drivs på ett
ändamålsenligt sätt. Områdena har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys.
I verksamhetsplanen beskrivs ur ett övergripande perspektiv den verksamhet som ska bedrivas under mandatperioden 2019-2022.
Vid nämndens sammanträde 2019-01-09, § 9, beslutade nämnden att lägga till ett granskningsområde för nämndens verksamhet. Nämnden önskade att granskning skulle
utföras avseende medborgarnas, ställföreträdarnas och huvudmännens nöjdhet gällande överförmyndarverksamhetens tillgänglighet.
Uppföljning i form av verksamhetsberättelse och internkontroll görs vid kontrollperiodens slut och återrapporteras till Överförmyndarnämnden enligt tidigare beslut.
RESULTAT 2021 vid delrapport 1
Överlag har utfallet gällande internkontrollen varit bra.
1.

Handläggningstider gällande ansökningar har varit betydligt under den 14 dagar som anges i ansökningsblanketter för uttag trots flera ansökningar som
krävt mycket utredning. Handläggningstiden gällande arv är högre men inom utsatt tidsram. Verksamheten håller sig inom angiven tidsram. Mättning har
varit i dagar, ej arbetsdagar.

2.

Redovisningar har inte granskats inom 6 månader inkommit kompletta. Tekniska problem med E-Wärna har bidragit till detta. Djupgranskning har gjorts i
mer än 20 % av ärendena. Att hantera räkningarna som inkommer fysisk tar mycket tid och försenar granskningen. Rutiner bör ses över till nästa är gällande
inregistrering. Möjligheter att lämna in digitalt ses över.

3.

Föreläggande från tingsrätten besvaras i tid. Ofta begärs anstånd gälande förslag på god man och läkarintyg. Detta kan göra att prövningen i domstol blir
onödigt lång. Rutiner bör ses över för ansökningar och rekrytering av gode män

4.

Verksamheten har bra fungerande rutin gällande barn som får skuld registrerad hos Kronofogden.

5.

Återrapportering till KSAu KS och KF har skett efter nämndsammanträde.
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Granskningsområden och kontrollpunkter
Granskningsområde

Kontrollpunkter

Handläggningstider
1.
vid ansökningar är max
14 dagar eller 10
arbetsdagar

Hålls handläggningstid för
ansökningar om samtycke vid
arvskifte om enligt Föräldrabalken
15:5?

2.

Hålls handläggningstiden för
ansökningar om uttag från spärrat
konto enligt Föräldrabalken 13:8
och 14:8?

Granskning av
redovisning

1. Granskas alla redovisningar inom 6
månader från komplett inkommen?
2. Görs djupare granskning i 20 % av
alla ärenden?

Granskningsområde

Kontrollpunkter

Motiv till valet av
granskningsområde
Längre handläggningstider har upplevts
av ställföreträdare som en negativ
effekt av sammanslagningen.
För att tillsäkra snabb service,
tillräckliga utredningar och rättssäkra
beslut beslutades att en
handläggningstid på 14 veckodagar eller
10 arbetsdagar från inkommen
komplett ansökan till beslut.
Tidsgränsen är inte baserad på tidigare
handläggningstid för prövning av
ansökningar och bör följas upp för
kontroll.
Granskningen av inlämnad redovisning
är ett av överförmyndarverksamhetens
viktigaste instrument. För att säkerställa
att huvudmän inte lider skada eller med
på grund av ställföreträdares misskötsel
eller försummelse i uppdraget är det
viktigt att inkomna redovisningar
granskas i tid.

Motiv till valet av
granskningsområde

Utfall Juni 2021
1.

Ja. Genomsnittlig tid för handläggning av
Ansökningar om samtycke till arvskifte om enligt
Föräldrabalken 15:5:
11,6 dagar från inkommen komplett ansökan (Mättid
2021-01-01 – 2021-05-31)

2.

Ja. Genomsnittlig tid för handläggning av
Ansökningar om uttag från spärrat konto:
2,4 dagar från inkommen komplett ansökan (Mättid
2021-01-01 – 2021-05-31)

1.

Nej. Verksamheten ligger i dag efter i granskningen
och granskar nu redovisningshandlingar som inkommit
kompletta under januari månad 2021. Granskningen i
E-Wärna har inte fungerat, och därför har inte
redovisningshandlingarna kunnat granskas i rätt tid.
(Mättid 2021-01-01 – 2021-05-31)
Ja. Ca 35 % av redovisningarna är utvalda för
djupgranskning. Urvalet är efter de redovisningar som
fått anmärkningar förra året.
(Mättid 2021-01-01 – 2021-05-31)

2.

Utfall Juni 2021

Behov av
åtgärdsplan
Nej

Ja

Behov av
åtgärdsplan
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Föreläggande besvaras
inom utsatt tid vid
ansökningar till
tingsrätten

Underåriga med
skulder hos
Kronofogden

Granskningsområde

Inkommer efterfrågade handlingar
och yttrande till tingsrätten inom
utsatt tid?

1. Meddelar överförmyndarnämnden
förmyndare till underåriga som har
skulder hos Kronofogden?
2. Följer överförmyndarnämnden upp
att skulden regleras?

Kontrollpunkter

Prövningar i tingsrätten upplev som
väldigt långsamma av både huvudmän
och ställföreträdare. JO har uttalat sig
om vikten av att
överförmyndarverksamheter följer de
inkomst datum som ges av tingsrätten.
Att överförmyndarverksamheten följer
datum för föreläggande leder till en
snabbare handläggning i tingsrätten
vilket ger snabbare hjälp till huvudmän.
Överförmyndarnämnden får
meddelande från Kronofogden om när
underårig blir registrerad med skuld.
Förmyndare ska särskilt meddelas om
registreringen. Uppföljning ska göras
om att skulden regleras. Om
förmyndare brister i sitt uppdrag kan
det leda till entledigande.

Motiv till valet av
granskningsområde

Nej. Anstånd begärs för ca 85 % av alla begärda handlingar.
Påminnelser skickas för ca 20 % av begärda handlingar
(handling har inte inkommit och ytterligare anstånd har inte
begärts.) Det flesta av dessa är för första delen av året.

Ja

(Mättid 2021-01-01 – 2021-05-31)

1.
2.

Ja. I 100 % av inkomna ärende har information
skickats till förmyndare.
Ej mätbar. Påminnelse om detta skickas ut under
hösten.

Utfall Juni 2021

Nej

Behov av
åtgärdsplan
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Återrapportering till
KSAU, KS och KF

Lagstadgad utbildning
erbjud ställföreträdare

Sker återrapportering till KSAU, KS
och KF enligt samverkansavtal?

Erbjud alla nya ställföreträdare
möjlighet att gå grundutbildning
innan första uppdraget?
Erbjud alla nya ställföreträdare
möjlighet att gå utbildning i
redovisning innan inlämning av första
årsredovisningen?

Enligt samverkansavtal ska
överförmyndarnämnden kontinuerligt
rapportera till KSAU, KS och KF. Detta
för att öka insynen i verksamheten för
politiken.
Återrapportering ska ske i from av
expediering av månadsrapporter till KS i
båda kommunerna som
informationsärende. Efter att de lyfts i
nämnden.
Enligt Föräldrabalken 19:18 ska
Överförmyndarnämnden erbjud
ställföreträdare den utbildning som
dessa behöver för att kunna fullgöra sitt
uppdrag. Utbildning bör ges både
gällande uppdraget och des innehåll
samt utbildning gällande hur
redovisning ska göras.

Expediering av månadsrapporter ska ske efter
nämndsammanträde.

1.
2.

Nej. Grundutbildning ges i dag 4 gånger per år. God
man som påbörjar uppdrag innan utbildning erbjuds
alltid grundutbildning så snart tillfälle ges.
Ja. Utbildning i redovisning ges vid fler tillfällen i
samband med inlämning av redovisning.

Nej

Ja
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