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Till Höglandets överförmyndarnämnd för 
yttrande 
 
Till kommunrevisionen i Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda inför ansvarsprövningen 2022 
 
 

Grundläggande granskning av Höglandets överförmyndarnämnd 
 

Revisionskontoret Kommunrevisionen Höglandet har på uppdrag av kommunrevisorerna i 
Aneby kommun genomfört en grundläggande granskning av Höglandets överförmyndarnämnd. 
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge underlag för revisorerna att uttala sig om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt, om verksamheten sköts på ett ekonomiskt 
tillfredställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Uppdraget är i enlighet med 
den arbetsordning som gäller för samverkan i revisionsarbetet mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda. 

 
Av bifogad revisionsrapport framgår följande rekommendationer: 

 
• Vi rekommenderar nämnden att vidareutveckla mätbara mål och mått för att säkerställa 

en tydlig bedömning av nämndens måluppfyllelse.  
 
• Vi rekommenderar nämnden att vara mer stringent i sin redovisning av måluppfyllelse i 

delårsrapport och årsredovisning med syftet att säkerställa att redovisningen av 
nämndens mål görs mot rätt fullmäktigemål. 

 
• Vi rekommenderar nämnden att fatta aktiva beslut och anta en verksamhetsplan för 

nämndens verksamhet.  
 

• Vi rekommenderar nämnden att upprätta och anta en riskanalys för verksamheten samt 
tillse att internkontrollplanen bygger på kontrollåtgärder som framkommit utifrån 
genomförd riskanalys.  

 
 

Utlåtande avseende gemensam nämnd som ska ingå i respektive kommuns 
revisionsberättelse: 

 
Vi bedömer att Överförmyndarnämnden har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt 
tillfredsställande sätt (Det föreligger viss utvecklingspotential vad gäller nämndens målstyrning/målredovisning).  

 
Vi bedömer att Överförmyndarnämndens interna kontroll delvis har varit tillräcklig (nämnden har inte fattat 
beslut om verksamhetsplan för 2022. Vidare har ingen dokumenterad och fastställd riskanalys kunnat 
uppvisas som ligger tillgrund för den internkontrollplanen som antagits för 2022). 

 
Av bifogad revisionsrapport framgår sakkunnig biträdes bedömning och rekommendationer. Vi 
önskar svar från Höglandets överförmyndarnämnd och att detta tillsänds kommunfullmäktige i 
respektive kommun. Svar önskas senast 2023-03-14. 
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Aneby, 2022-12-20 
Enligt uppdrag 
 
 
Birger Bergvall 
Ordförande i kommunrevisionen  
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