
ge.SALA
KOMMUNREVISIONEN "IK âüiä vit- 23

i, :i 63:1 ii- 2 l å)7 f .7. g"1

  
 
 

KOMM UN 2016-)_11_14 Kommunstyrelsensfurvaltning

Dlgrlenr I M;_bf;a_a_""

_r2l£.T)_U£K.l‘iQ1:.,.,lg _

Till:
Konnnunstyrelsen

För kännedom till:
Kommunfullmäktige

REVISIONSRAPPORT e Uppföljning av granskning av Överförmyn-
darverksamheten

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun har PWC genomfört en
uppföljning av en granskning från 2012 med syfte att bedöma om överförmyndarens
system och rutiner säkerställer, med en god intern kontroll, att förmyndare, gode män
och förvaltare sköter sina uppdrag. Revisorerna har utifrån sin risk- och Väsentlig-
hetsanalys valt att följa upp den föregående granskningen utifrån de brister som påta-
lades vid granskningstillfället år 2012.

Granskningen har besvarat följande revisionsfråga: Har Överförmyndaren utvecklat
verksamheten i enlighet med de rekommendationer som lämnades vid tidigare
granskning?

Vår sammantagna bedömning är att Överförmyndaren i allt väsentligt har utvecklat
verksamheten i enlighet med de rekommendationer som lämnades vid tidigare
granskning.

0 Överförmyndarens vedertagna rutiner och processer har dokumenterats på ett

tillfredställande sätt.

I Årsräkningama granskas löpande i takt med att de inkommer.

0 Påminnelser för redovisning av årsräimingar skickas ut två dagar efter att

denna skulle vara inkommen.

l granskningen noteras dock att det i riktlinjerna inte dokumenterats att handläggarna
granskar årsräkningarita löpande, så fort den första årsräkningen har lämnats in och
att utbetalning av ersättning sker löpande. Vi rekommenderar att detta skrivas in vid
nästa revidering av riktlinjerna.
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Revisorerna Önskar svar på Vilken åtgärd kommunstyrelsen avser vidta gällande den
rekommendation som framgår i rapporten. Svar önskar senast den 20 februari 2017.
Revisorerna samt konsult ñnns tillgängliga för föredragning av rapporten om så
önskas.
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Uppföljande granskning av Överförmyndaren

Sammanfattning

Under 2012 granskade PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna kommunens
överförmyndarverlcsamhet med syftet att bedöma om överförmyndarens system och ruti-
ner säkerställer, med en god intern kontroll, att förmyndare, gode män och förvaltare skö-
ter sina uppdrag.

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys valt att följa upp den föregående
granskningen utifrån dc brister som påtalades vid granskningstillfället år 2012. PwC har
fått i uppdrag att genomföra uppföljningen.

Revisorerna lämnade med anledning av den tidigare granskningen år 2012 följande re-
kommendationer:

0 Att överförmyndarens vedertagna rutiner och processer dokumenteras.

0 Rutinen för granskning av årsräkningar bör ses över så att dessa blir granskade så
snart som möjligt efter att de inkommit. Detta för att ersättningar och arvoden till
ställföreträdarna ska kunna utbetalas före sommaren.

o Det finns dokumenterade riktlinjer kring vitesföreläggande. Vi rekommenderar
dock att påminnelser sänds ut så fort som möjligt så att inga fördröjningar sker i
ärendet.

Följande frågeställning har tillämpats i denna uppföljande granskning: Har Överförmyn-
daren utvecklat verksamheten i ertlighet med de ;rekommendationer som lämnades vid
tidigare granskning?

Vår sammantagna bedömning är att Överförmyndaren i allt väsentligt har utvecklat verk-
samheten i enlighet med de rekommendationer som lämnades vid tidigare granskning.

- Överförmyndarens vedertagna rutiner och processer har dokumenterats på ett till-
fredställande sätt.

0 Ãrsräkningarna granskas löpande i takt med att de inkommer.

0 Påminnelser för redovisning av årsräkningar skickas ut två dagar efter att denna
skulle vara inkommen.
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uppföljande granskning av Överförmyndaren

Inledning

1.1. Bakgrund
Under 2012granskaderevisorerna kommunens överförmyndaiverksamhet. Överförmyn-
daren är enmyndighet med uppgift att förhindra att personer,som inte självakan ta till-
vara sin rätt, skall drabbas av rättsförluster. Det kan avse underåriga eller personer som
på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller andra funktionsnedsättningar inte
kan bevakasin rätt, förvalta sin egendomeller sörja för sin person. Överförmyndaren kon-
trollerar ocksåhur förmyndare, godemän och förvaltare sköter sina uppdrag. Kontrollen
reglerasgenombestämmelseri föräldrabalken, förmynderskapsförordningen ochkom-
munallagen.

Granskningenfrån 2012syftadetill att bedöma om överförmyndarenssystemoch rutiner
säkerställer,med en god intern kontroll, att förmyndare, godemän och förvaltare sköter
sina uppdrag.

Igranskningenbedömdesrutinerna fungera bra, men det saknadesdokumentation av
vedertagnaarbetssätt, rutiner och processer.De noteradesävenenviss fördröjning när
det gäller granskningen av årsräkningar och därmed ävenutbetalningar av ersättningar
och arvoden.Vidare noteradesatt rutinen kring vitesföreläggandebör utvecklastill att
ävenomfatta att påminnelser ska utsändasskyndsamt.

Revisorernahar utifrån sin risk- ochväsentlighetsanalysprioriterat detta område och där-
för beslutat att genomföra en uppföljning utifrån debrister som pätalades.

1.2. Syfte och revisionsfréiga
Uppdraget har bestått av att göra en uppföljning av den tidigare granskningenfrån 2012.
Uppföljningen har avsettatt undersökavad som skett med anledning av de rekommen-
dationer som lämnadesvid den tidigare granskningen.

Följande revisionsfrågahar tillämpats:

- Har Överförmyndarenutvecklat verksamheten i enlighet med derekommendat-
ioner som lämnadesvid tidigare granskning?

Revisionskriterier1.3.

— Kommunallag (1991:90o)

e Förmynderslçapsförordning (1995:379)

- Föräldrabalk (1949:381)

h Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn.
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uppföljande granskning av Överförmyndaren

1.4. Koniro llfifigor
Har en ändamålsenligLitvecldingskett utifrån derekommendationer som fanns i revisr
ionsrapporten 2012?

Den tidigare granskningensrekommendationer var följande:

0 Att överförmyndarensvedertagnarutiner och processerdokumenteras

u Rutinen för granskning av årsråkningar bör sesöver såatt dessablir granskadeså
snart som möjligt efter att de inkommit. Detta för att ersättningar och arvodentill
ställföreträdarna skakunna utbetalasföre sommaren.

o Dokumenteraderiktlinjer kring vitesföreläggande.Vi rekommenderar dock att
påminnelser sändsut såfort som möjligt såatt inga fördröjningar sker i ärendet.

1.5. Metod och avgränsning
Intervjuer har skett med chefenför överförmyndaiverksarnhetensamt detvå handlåggarn
na som arbetar på enheten.

Dokumentstudier har innefattat:

0 Kommunstyrelsens svar på den tidigare revisionsrapporten,

0 riktlinjer avseendevedertagnarutiner och processerför Överförmyndaren,daterad
2012-05-08 och reviderad 2015-0630,

o samt en lathund utan namn, daterad 2015-07-09, som innehåller beskrivningar av
handlåggarnasarbetsprocess.
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Uppföljande granskning av Överförmyndaren

I akttagelser och bedömningar
I Sala kommun finns idag en Överförmyndare som väljs för en mandatperiod i taget, samt
dennes ersättare. Överförmyndarna har som uppgift att kontrollera arbete som förmyn-
dare, gode män och förvaltare utför. Till sin hjälp har Överförmyndaren två handläggare
som handlägger och administrerar ärenden. Organisatoriskt tillhör handläggarna den
Juridiska enheten på Medborgarkontoret, Kommunstyrelsens förvaltning.

2.1. Kommunsiyrelsens svar på den tidigare
granskningen ,ifrån 2012

Kommunstyrelsens svar på revisorernas rekommendationer utifrån den tidigare gransk-
ningen år 2012 var följande (kommunstyrelsens beslut § 265, 2012-11-06):

Revisorernas rekommendation

Att överförmyndarens vedertagna rutiner
och processer dokumenteras.

Rutinen för granskning av årsräkningar bör
ses över så att dessa blir granskade så snart

som möjligt efter att de inkommit. Detta för
att ersättningar och arvoden till ställföre-
trädarna ska kunna utbetalas före somm-
aren.

i illokumenterade riktlinjer finns kring vites-
föreläggande. Vi rekommenderar dock att
påminnelser sänds ut så fort som möjligt så

att inga fördröjningar sker i ärendet.

November2016
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Kommunstyrelsens svar

Arbetet med att dokumentera Överförmyn-

darens vedertagna rutiner och processer
har påbörjats under maj år 2012. Arbetet är
dock omfattande och kommer inte att bli
färdigt under året.

Rutinerna för granskning av årsräkningar-
na har setts över. Tidigare har målet varit
att de årsräkningar som inkommit i tid, ska
vara färdiggranskade senast den sista sep-
tember, målet har nu ändrats till den sista

augusti. I kommunens egen blankett för
årsrälming har det även lagts till en möjlig-
het att önska förtur för granskning. Att
skynda på granskningen ännu mer skulle
antingen innebära risk för minskad rättssä-

kerhet eller högre kostnad genom ökad
personalresurs.

ipenna repriser;fa}-3-i1;tii'fij¢}fi;1:garageiiii
vitesföreläggande lämnades till revisionen,
vilket tydde på att den första påminnelsen
dröj de två veckor efter sista februari för
inlärnnandet av årsrältningar. Detta var
inte fallet, men för att tydliggöra riktlinjer
na och inte riskera onödig fördröjning har
riktlinjerna avseende detta ändrats till att
påminnelse ska skickas två dagar efter att
årsräkningen skulle ha inkommit.
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Uppföljande granskning av Överförmyndaren

2.2. Dokuntenterade :rutiner och processer
o Uppföljningspunkt: Att överförmyndarens vedertagna rutiner och processer do-

kumenteras.

2.2.1. Iakttagelser
Iden tidigare granskningen bedömde revisionen att rutinerna för överförmyndarverk-
samhetens uppgifter fungerade bra. Dock framkom det att överförmyndarens rutiner inte
var dokumenterade, men enligt de intervjuade skulle rutiner och processer dokumenteras
under året (är 2012).

Vi har tagit del av Riktlinjer avseende vedertagna rutiner och processer e Överförmyn-
darenheten, Reviderad 2015—06~30.Dokumentet beskriver hur handläggarna ska gå till-
väga i ett flertal ärenden. Exempelvis beskrivs handlingsgängen när god man ska utses till
ett ensamkommande ilyktingbarn, omprövning av förvaltarskap och vitesföreläggande.
Där riktlinjer saknas eller är otillräckliga ska SKL:s riktlinjer genom Överförmyn-
darpraktikan följas.

Vi har även tagit del av Lathund, daterad 2015-07-14. Dokumentet innehåller bl.a. en tas
bell över överförrnyndarens checklista på årsbasis, där aktiviteter under året finns an-
givna, exempelvis när handläggarna ska återsöka pengar för ensamkommande barn från
Migrationsverket och när påminnelser om ej inkomna årsräkningar ska skickas ut. Lat-
hunden innehåller bland annat också checklistor för vad handläggaren ska göra vid byte
av ställföreträdare, redogörelse samt återsökning för ensamkommande barn och anvis-
ning av ensamkommande barn.

Enligt de intervjuade handläggarna är de ovan nämnda riktlinjen och checklistan bra och
användbara i det dagliga arbetet. De anser att riktlinjen avseende vedertagna rutiner och
processer beskriver de mest vanliga ärendena som handläggarna utför. De har dock note"
rat att riktlinjen behöver uppdateras eftersom nya regler/lagar införs. Eftersom arbetsbe-
lastningen varit hög har de inte prioriterat att revidera riktlinjen ännu.

2.2.2. Bedömning
Utifrån genomförda intervjuer och dokumentgenomgång kan vi konstatera att det idag
finns dokumenterade och i huvudsak aktuella rutiner som enligt handläggarna används i
det dagliga arbetet.

2.3. Granskning av åirsrälcningar
~ Uppföljningspunkt: Rutinen för granskning av årsräkningar bör ses över så att

dessa blir granskade så snart som möjligt efter att de inkommit. Detta för att er-
sättningar och arvoden till ställföreträdarna ska kunna utbetalas före sommaren.

2.3.1. iakttagelser
Den tidigare granskningen konstaterade att utbetalning av arvode vid granskningstillfallet
skedde så snart handläggarnas granskning av årsräkningar och underlag för arvode hade
fárdigställts. Överförmyndaren hade då som mål att alla årsräkningar skulle vara kontrola
lerade och klara senast sista september. Revisorerna gav som rekommendation att rutinen
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uppföljande granskning av Överförmyndaren

för granskning av ärsräkningar'bör sesöver sådeblir granskadesåsnart som möjligt efter
att de inkommit. Detta för att ersättningar och arvodentill ställföreträdare skakunna ut-
betalas före sommaren.

I Riktlinjer för vedertagna rutiner ochprocesser'finns en checklistaav gr'anskningsbeslut
avseendeårsräkning som angerhur handläggarnaskagenomföragranskningen.

Enligt de intervjuade ska årsräkningarna lämnas in senastden första mars.Vissaärsräk-
ningar kommer' in redan i januari men den övervägandedelenlämnas in i februari månad,
enligt de intervjuade. Det framförs i intervjuerna att handläggarnagranskar ärsräkning-
arna löpande och börjar granskningarna såfort den första lämnats in. Dock framgår inte
att årsrälmingarna skagranskaslöpande dokumenterat i riktlinjerna.

Enligt uppgifter' från intervjuerna var handläggarnaår 2015klara med granskningenav
årsräkningarna till midsommar och i år (2016) var deklara med granskningarna den 12
september.Att det i år tagit längre tid än planerat att granskasamtliga ärsräkningarberor
enligt de intervjuade på att det är förhållandevis ny personalmen ävenpå att det varit en
stor ökning i arbetsbelastningpå grund av det ökadeantalet avensamkommandebarn i
kommunen. Enligt handläggarnabetalasersättning ut löpande,efter det att varje enskild
djupgranskning färdigställts.

Enhetenhar ävengjort ett aktivt val att genomföra djupgranskningar av alla ärsräkningar'
för att försäkra sig om att de inte missar felaktiga ärsräkningar och det leder till att
granskningarna tar längre tid. Vid granskningstlllfället 2012 gjordes enbart djupgransk-
ningar på ett stickprov av ärenden.Enheten har under året tagit in extra hjälp av överför-
myndaren för att granskainkomna ärsräkningar.

Länsstyrelsenhar tillsynsuppgiften för Överförmyndareochöverförmyndarnämnder i sitt
respektive län och degenomför därför regelbundet inspektioner. Länsstyrelseni Stock-
holrns län är tillsynsmyndighet 'för överförmyndarverksamheteni Sala kommun. Iinter-
vjuerna har framgått att länsstyrelsenutfört en inspektion (11oktober) och berömt hand-
läggarnasarbete med djupgranskningar.

2.3.2. Bedönurinç]
Handläggarnagranskar årsräkningarna löpande och börjar granskningarna såfort den
första årsräkningenhar lämnats in och utbetalning av ersättning sker löpande. Detta finns
dock inte dokumenterat i överförmyndarverksamhetensriktlinjer, vilket bör skrivas in vid
nästa revidering av riktlinjerna.

2.4. Vitesföreläggande
2.4.1. Iakttagelser
Itidigare granskning beskrivs att rutinen i Sala är att påminnelseom ej inlämnad ärsräk-
ning skulle skickasut två veckor efter tidpunkten då årsräkningenskulle ha lämnats in.
Revisorernagavi den tidigare granskningen rekommendationen att påminnelser om års«
räkningar som inte inkommit skulle skickasut såfort som möjligt såatt inga fördröjning-
ar skulle skei ärendet. Chefenför medborgarkontoret gavdocksom svar på rekommen-
dationen att revisionen fått felaktiga uppgifter för riktlinjerna kring vitesföreläggande och
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Uppföljande granskning av Överförmyndaren

att riktlinjerna ändras till att påminnelse ska skickas två dagar efter det att årsräkning
borde ha inkommit.

Rutinen ser idag ut som följande:

- När begärd handling inte inkommit till begärd dag skickas en påminnelse två da«
gar efteråt. Där informeras om överförmyndarens Inöjlighet att vitesförelägga som
sker 16 dagar efter att påminnclscn skickats ut.

- Vitesföreläggande skickas på rekommenderad post och en påminnelse läggs på
cirka 21 dagar. När den rekommenderade posten uthämtats korrigeras det till 14
dagar.

~ Har inte den begärda handlingen inkommit skickar ansvarig handläggare ansökan
om utdömande avvite till tingsrätten.

Enligt de intervjuade har processen kring vitesföreläggande snabbats upp sedan de tidi-
gare riktlinjerna. Överförmyndarnen i Sala förelägger sällan viten, enligt de intervjuade,
och hanterar problemet med försenade årsräkningar och andra sena inkomna ärenden
genom att ringa till berörd person för att fråga om de har problem med underlaget och
behöver hjälp. Enligt de intervjuade handläggarna beror försenade årsrälcningar ofta på
att ställföreträdare har en ovilja att lämna in redovisning.

Överförmyndaren anordnar enligt intervjuer med handläggarna utbildning för ställförew
trädarc i januari och november varje år. Det hålls även en särskild utbildning för ställföre-
trädare kring årsräkningar i januari vid två tillfällen (ett på dagen och ett på kvällen). I de
fall en årsräkning innehåller större felaktigheter försöker handläggarna boka in ett indivi-
duellt möte med ställföreträdaren för att klargöra vad som förväntas.

2.4.2. Bedömning
Enligt rutinen skickas påminnelse ut två dagar efter att den begärda handlingen skulle ha
inkommit, vilket vi bedömer som tillfredställande.
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Uppföljande granskning av Överförmyndaren

3. Revisionell bedömning
Vi gör bedömningen att Överförmyndareni allt väsentligt har utvecklat verksamheteni
enlighet med de rekommendationer som lämnadesvid tidigare granskning.

Vi kan konstatera att det idag finns dokumenterade ochi huvudsakaktuella rutiner som
enligt handläggarnaanvändsi det dagliga arbetet.

Handläggarnagranskar ärsräkningarna löpande ochbörjar granskningarna såfort den
första årsräkningen har lämnats in. Utbetalning av ersättning sker löpande. Detta finns
dock inte dokumenterat i överfönnyndarverlçsamhetensriktlinjer, vilket bör skrivas in vid
nästa revidering avriktlinjerna.

Vad gäller rutiner för vitesföreläggandeskickaspåminnelseut två dagar efter att denbem
gärclahandlingen skulle ha inkommit, vilket vi bedömer som tillfredställande.
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2016-11-14

Rebecka Hansson Fredrik Carlsson

Rebecka Hansson Fredrik Carlsson
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Yttrande över Revisionsrapport -Uppföljning och granskning av
överförmyndarverksamheten
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun gjort en

uppföljning av granskningen av överförmyndarverksamheten från 2012. Vid
granskningen har konstaterats att Överförmyndaren har utvecklat verksamheten i
enlighet med de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2012. med ett

undantag.

I granskningen noterades att det inte stod angivet i riktlinjerna att handläggarna

granskar årsräkningarna löpande, allteftersom de kommer in, och att också
ersättningen utbetalas löpande. Rekommendationen var att detta skrivs in i
riktlinjerna vid nästa revidering.

När nästa revidering av riktlinjerna görs kommer detta att skrivas in, i enlighet med

revisorernas förslag.

Virve Svedlund
Kommunjurist


