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Revisorerna i Linköpings kommun 

 

 Till kommunfullmäktige i Linköping 
Organisationsnummer 212000-0449 

    

Revisionsberättelse för överförmyndarnämnden år 2020 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
överförmyndarnämnden för verksamhetsåret 2020. 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten och återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.  

Vi noterar att överförmyndarnämnden redovisar att tre av fyra mål är uppfyllda och ett 
mål är ej uppfyllt.  
Vi bedömer att överförmyndarnämnden följt upp och redovisat resultaten för alla delarna i 
målkedjan. Måluppfyllelsen är god. 

Vi bedömer att överförmyndarnämnden har insikt i vad som skapar en tillräcklig intern 
kontroll i verksamheten. Viktiga komponenter finns på plats men vår bedömning är att det 
är en fördel om man på övergripande nivå har en dokumenterad beskrivning av vilka 
komponenterna är och hur dessa samverkar. Då kan internkontrollprocessen överblickas 
och prövas på ett enklare sätt av nämnd, kommunledning och revisorer. Nämndens 
riskanalys är dokumenterad vilket skapar en bra överblick av hela internkontrollprocessen. 

Coronapandemins konsekvenser har hittills kunnat hanteras och anpassats i 
överförmyndarnämndens verksamheter på ett smidigt sätt. Rutinerna för 
ärendehandläggning har även anpassats till hemarbete.   

Vi bedömer sammantaget att överförmyndarnämnden i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att överförmyndarnämndens interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och för 
enskilda ledamöter i nämnden. 

 

 

Bilagor: De sakkunnigas rapporter dnr KS9 2020-19. 
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Linköping den 12 mars 2021 

 

 

Gunnel Öman Gennebäck  Rutger Starwing 

 

 

Margareta Ossbahr Berit Karlsson Lehnér  Staffan Danielsson 
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