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Överförmyndarverksamheten 

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Jokkmokks kommun har vi granskat om 

överförmyndaren bedriver en ändamålsenlig verksamhet med tillräcklig kontroll. I 

granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns 

redovisat i bifogad revisionsrapport.  

Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndaren inte helt bedriver en 

ändamålsenlig verksamhet och att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig. 

Från genomförd granskning vill vi främst lyfta fram följande; 

• I stort finns en ändamålsenlig organisation för överförmyndarverksamheten i 

kommunen. Dock framkommer att det finns vissa brister och utmaningar kopplat till 

sårbarhet då verksamheten är liten och personberoende, vilket medför utmaningar vid 

ordinarie personals frånvaro. Vidare finns utvecklingsbehov avseende mötesformer och 

protokollförande samt uppföljning av beslut fattade på delegation.  

• Delvis saknas tydliga och tillräckliga riktlinjer och rutiner för verksamheten och det 

verksamhetssystem som används idag uppges ha brister som påverkar handläggningen 

och dess effektivitet. Rutin och mall finns för vad som ska granskas i årsräkningen och 

där ingår granskning av ställföreträdarens uppdrag att sörja för person. Vi har inte tagit 

del av någon internkontrollplan eller annat dokument som påvisar vilken intern kontroll 

som omfattar överförmyndarverksamheten.  

• Överförmyndarverksamheten har vid de två senaste inspektionerna som genomförts av 

Länsstyrelsen i Norrbottens län erhållit kritik. Kritiken under år 2019 bedömdes som 

allvarlig.  

• Åtgärder har vidtagits med anledning av Länsstyrelsens senaste två inspektioner och 

kritik. Det är dock svårt att bedöma om åtgärderna är helt tillräckliga då en del av 

åtgärderna ännu inte har följts upp eller varit föremål för länsstyrelsens granskning. 

• Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhåller endast begränsad rapportering av 

överförmyndarverksamheten genom årsredovisningen och länsstyrelsens tillsyn. Utöver 

detta sker ingen rapportering av verksamhetsområdet. 
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Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som redovisas i bifogad revisionsrapport lämnas 

följande rekommendationer: 

• Att överförmyndaren ser över behov av dokumenterade riktlinjer och rutiner för 

överförmyndarverksamheten samt vid behov säkerställer att riktlinjer och rutiner 

upprättas. 

• Att överförmyndaren säkerställer att möten protokollförs på avsett sätt. 

• Att överförmyndaren säkerställer att återrapportering sker avseende beslut fattade på 

delegation. 

• Att överförmyndaren genom en systematisk uppföljning säkerställer att de åtgärder 

som vidtas utifrån länsstyrelsens kritik är tillräckliga för att komma till rätta med de 

brister som påtalats 

• Att det säkerställs att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhåller tillräcklig 

rapportering avseende överförmyndarverksamheten. 

 

Vi emotser ett samlat svar från överförmyndaren på vår granskning senast 2021-09-30. 

 

 

 

 

För Jokkmokks kommuns revisorer  

 

 

 

Viola Walkeapää, ordförande  Gun Ek, förtroendevald revisor 
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Bilaga: Revisionsrapport ”Överförmyndarverksamheten”, PwC maj 2021. 


