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Den kommunala revisionen i Helsingborgs stad är fullmäktiges kontrollinstrument för 
att granska den verksamhet som bedrivits i nämnder och bolag. Stadsrevisionen i 
Helsingborgs stad granskar nämnders och styrelsers ansvarstagande för att genomföra 
verksamheten enligt fullmäktiges uppdrag. Stadsrevisionen omfattar både de 
förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. 

I årsrapporter för nämnder sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets 
granskningar och bedömningar av verksamheten. Större granskningar som genomförs 
under året kan också publiceras som projektrapporter. 

Publikationerna finns på stadsrevisionens hemsida, helsingborg.se/stadsrevisionen. 
De kan också beställas från revisionskontoret, stadsrevisionen@helsingborg.se. 
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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas resultat och bedömningar utifrån revisionskontorets 
granskningar.  

Verksamhet och ekonomi  
Sammantaget bedöms att överförmyndarnämnden i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt. Bedömningen grundar sig på att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt 
med kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt att lagstiftning och andra 
föreskrifter efterlevts.   

Intern kontroll  
Den samlade bedömningen är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten har varit tillräcklig. Arbetet med den interna kontrollen är en integrerad 
del i styrning och uppföljning. Vidare finns systematiskt ordnade kontroller i 
organisation, system, processer och rutiner.  

Utöver den grundläggande granskningen har en fördjupad granskning av gode män 
genomförts. Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.  

Räkenskaper  
Räkenskaperna bedöms, i allt väsentligt, ge en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat och ekonomiska ställning. Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet 
med gällande lagstiftning och god redovisningssed.   
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1. Årets granskning 
Revisorerna ska varje år pröva om verksamheten inom nämnderna sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. I denna rapport redovisas 
resultat och bedömningar utifrån revisionskontorets granskningar av överförmyndar-
nämnden 2020. 

Revisionen har utförts enligt kommunallagen, andra tillämpliga lagar, reglementet för 
stadsrevisionen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund 
för bedömning av nämndens verksamhet. Kriterier för bedömning redovisas i bilaga 1. 

I den årliga granskningen ingår att revisionen löpande följer verksamheten genom att 
ta del av grundläggande dokument och ärenden. Grundläggande dokument är bland 
annat plan för mål och ekonomi, reglemente, delegationsordningar, ekonomi- och 
verksamhetsrapportering, delårsrapport, verksamhetsberättelser, beslutsunderlag 
och protokoll. Under året har också särskilda möten hållits avseende ekonomi, 
måluppfyllelse och intern kontroll. Vidare genomför revisionen också en viss 
omvärldsbevakning kopplat till nämndens verksamhet.  

De bedömningar som görs i rapporten av verksamhet och ekonomi, av intern kontroll 
samt av räkenskaper har som mål att uppnå en rimlig grad av säkerhet om nämndens 
verksamhet och redovisning i sin helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men ingen garanti för att svagheter eller 
felaktigheter inte finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlighet är 
högre än felaktighet som beror på misstag. Detta eftersom oegentlighet kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.  

De förtroendevalda revisorerna har den 17:e mars 2021 träffat nämndens presidium i 
samband med genomgång av 2020 års granskning och avstämning inför år 2021. 

Granskningsledare har varit Johanna Fagerström vid Helsingborgs stads revisions-
kontor. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av förvaltningen. 

 

2. Verksamhet och ekonomi 
I detta avsnitt redovisas en granskning av om nämndens resultat är förenligt med 
kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer, lagstiftning och andra 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Vidare redovisas om nämnden har genomfört 
sitt uppdrag med tillgängliga resurser samt haft en styrning och uppföljning mot mål 
och beslut. 

2.1 Verksamhetsmässigt resultat  
Överförmyndarnämndens uppdrag är att hjälpa invånare i behov av god man eller 
förvaltare. Under 2020 har överförmyndarnämnden haft följande inriktning: 
”Digitalisera gode mäns och förvaltares ekonomiska redovisningar för att skapa en mer 
effektiv och rättssäker hantering.”  
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Av nyckeltalet digitalt inlämnade och redovisade ekonomiska redovisningar för gode 
män och förvaltare konstaterar stadsrevisionen att inlämnade digitala redovisningar 
uppgår till 26 %. Det är en kraftig ökning jämfört med 2019 då endast 6 % av 
redovisningarna var digitala.   

Sammanfattningsvis bedömer stadsrevisionen att nämndens verksamhetsmässiga 
resultat för 2020 i allt väsentligt är förenligt med den verksamhetsinriktning som 
fullmäktige fastställt. 

2.2 Ekonomiskt resultat  
2.2.1 Driftverksamhet  
Nämnden redovisar följande utfall och avvikelser för år 2020:  

Tabell: Ekonomiskt utfall 

Resultaträkning, tkr Bokslut 
2020 

Internbudget 2020 Bokslut 2019 

Kommunbidrag 16 803 16 803 16 591 

Intäkter 90 0 34 

Summa intäkter 16 893 16 803 16 625 

Utdelningskrav 0 0 0 

Kostnader - 16 692 - 16 803 - 16 642 

Summa kostnader - 16 692 - 16 803 - 16 642 

RESULTAT 201  0 - 17  

 

Av ovanstående redovisning framgår att nämndens utfall redovisar ett överskott om 
201 tkr i förhållande till budgeten. På grund av pandemin har all utbildning, både 
gällande nämnd och personal skett digitalt. Påföljden har blivit att resor och andra 
kostnader inte har belastat verksamheten, vilket gett ett överskott.   

Nämnden har i sitt årsbokslut lämnat tillfredsställande information om uppkomna 
budgetavvikelser.  

2.3 Sammanfattande bedömning av verksamhet och ekonomi 
Revisionen har i den årliga granskningen inte funnit något som visar att verksamheten 
inte har bedrivits i enlighet med det av fullmäktige beslutade uppdraget.  

Nämndens årsbokslut bedöms i huvudsak ge en rättvisande bild av det verksamhets-
mässiga och ekonomiska resultatet. Redovisningen ger rimliga förutsättningar för att 
bedöma måluppfyllelse.   

Stadsrevisionen bedömer att nämndens verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat 
för 2020 i allt väsentligt är förenligt med de mål och den verksamhetsinriktning som 
fullmäktige fastställt. Nämnden har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  
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3. Intern kontroll  
I detta avsnitt redovisas en granskning av nämndens interna kontroll. Av granskningen 
framgår bland annat i vilken utsträckning den interna kontrollen är en integrerad del i 
verksamhetens styrning och uppföljning. Vidare om det finns systematiskt ordnade 
kontroller i organisation, system, processer och rutiner.  

Revisionskontorets granskning under 2020 har särskilt koncentrerats på tre processer. 
Dessa är framtagandet av internkontrollplan, uppföljning av internkontrollplan samt 
rapportering till nämnd.  

Därutöver har en fördjupad granskning av gode män genomförts. 

 

3.1 Intern kontrollplan 

Framtagande av internkontrollplan 
Överförmyndarnämnden har antagit intern kontrollplan den 13 februari 2020. Planen 
innehåller ett antal kontrollpunkter inom avsnitten administration, ekonomi, personal 
samt verksamhet.  

Revisionen noterar att arbetet med framtagandet av planen är väl förankrad i 
verksamheten. Interkontrollsamordnaren leder arbetet tillsammans med 
överförmyndarchef men involverar och samlar in information från medarbetarna. Den 
interna kontrollen är integrerad i verksamhetens organisation.  

Uppföljning av internkontrollplan 
I uppföljning av 2020 års interna kontrollgranskningar konstateras att verksamheten i 
huvudsak följer de regler och rutiner som finns. Granskningen av den interna 
kontrollen har för 2020 omfattat elva rutiner och processer som har granskats under 
året.  

Kontrollerna har genomförts av granskare i verksamheten. Stadsrevisionen noterar att 
inom vissa granskningspunkter blir i princip samtliga handlingar granskade. Vi kan 
också konstatera att granskningen inte visar på några kännbara eller allvarliga resultat. 

Vi har också har tagit stickprov utan anmärkning.  

Det bör också noteras att Överförmyndarnämndens verksamhet årligen granskas av 
Länsstyrelsen. I inspektionen från Länsstyrelsen den 5 mars 2020 fanns ingen 
anmärkning.  

Rapportering till nämnd 
Arbetet med den interna kontrollen går upp till nämnden i februari. Då presenteras 
resultatet av föregående år samt den interna kontrollplanen för året. Vid varje 
nämndssammanträde får nämnden information om vad som sker i verksamheten samt 
information om ekonomisk uppföljning. Redovisning av 2020 års interna 
kontrolluppföljning delgavs överförmyndarnämnden den 10 februari 2021. 
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3.2 Fördjupade granskningar 

Granskning av gode män  
Under året har en fördjupad granskning genomförts som inriktats på hur nämnden 
följer upp och kontrollerar de som utses till gode män. Det genomförs årliga kontroller 
både på gode män och på deras redovisning. Om god man missköter sitt uppdrag eller 
är med i något av de register som kontroller görs mot eller har försörjningsstöd avsägs 
uppdraget. Stadsrevisionen noterar att det kan uppstå en viss fördröjning innan ett god 
man uppdrag kan avslutas eftersom en ny god man först måste tillsättas.  

Medarbetarna har löpande möten och diskuterar arbetssätten för en likvärdig 
hantering. Det finns även skriftliga rutiner så att handläggarna kan arbeta likvärdigt 
och göra enhetliga bedömningar. Vidare utvecklar överförmyndarnämnden 
arbetssättet genom digitalisering. Genom digitalisering ska överförmyndarenheten 
förenkla och rättssäkra redovisning och granskning avseende huvudmännens 
ekonomiska tillgångar. Målet är att gode män ska lämna in redovisningen digitalt 
avseende deras huvudmäns ekonomi.  

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att överförmyndarnämnden har ett 
ändamålsenligt arbete för att följa upp och kontrollera de som utses till gode män.   

 

3.3 Sammanfattande bedömning av intern kontroll 
Stadsrevisionen konstaterar att nämnden har en organisation med tydlig fördelning av 
ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och 
oavsiktliga fel samt oegentligheter. Det finns riktlinjer och rutiner som bidrar till att 
säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och att föreskrifter följs. Nämnden 
genomför årliga riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska hanteras 
för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås. Nämnden har i sin 
internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska hantera prioriterade risker. 
Kontroller enligt den interna kontrollplanen följs upp systematiskt och fortlöpande. 
Uppföljningen av kontrollerna har dokumenterats.   

Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara tillräcklig.  

 

4. Räkenskaper 
I detta avsnitt redovisas en bedömning av om nämndens räkenskaper är rättvisande, 
upprättade enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt följer god 
redovisningssed. Bedömningen baseras på en granskning av nämndens bokslut och på 
övriga granskningar som genomförts under året.  

Granskning av räkenskaperna har skett som en del av granskningen av kommun-
styrelsens bokslut.  
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Granskningen av bokslutet har i huvudsak inriktats på: 

• Verifiering och bedömning av upptagna balansposter 
• Periodiseringskontroller 
• Genomgång av inventarier/anläggningstillgångar 
• Genomgång av årsbokslut inriktning, mål och ekonomi/årsanalys 
• Bedömning av om upprättat bokslut överensstämmer med angivna riktlinjer, 

lagstiftning och god redovisningssed.  
 

Inga väsentliga iakttagelser har gjorts i samband med granskning av räkenskaperna 
under 2020.  

 

4.1 Sammanfattande bedömning av räkenskaper 
Sammantaget bedöms räkenskaperna, i allt väsentligt ge en rättvisande bild av 
verksamhetens resultat och ekonomisk ställning. Räkenskaperna bedöms vidare vara 
upprättade i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed.  
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BILAGA 1 

Bedömningskriterier  
Nedan redovisas de kriterier som ligger till grund för gjorda bedömningar. 
Bedömningarna avser såväl genomförandet som resultatet av verksamheten.  

Verksamhet och ekonomi  
Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt innebär att nämnden/styrelsen har uppnått 
kommunfullmäktiges mål samt följt de beslut, riktlinjer gällande lagstiftning och andra 
föreskrifter som gäller för verksamheten.   

Bedömningskriterier  
Nämnden/styrelsen:  

• Har ett resultat som är förenligt med fullmäktiges mål, beslut, och riktlinjer. 
• Har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga resurser.  
• Har bedrivit verksamheten enligt gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
• Har haft en styrning och uppföljning mot mål och beslut.  

  

Bedömning:  
Tillfredsställande  Bedömningskriterier är i allt väsentligt uppfyllda. Det 

kan förekomma mindre avvikelser.  

 

Inte helt tillfredsställande Bedömningskriterier bedöms delvis uppfyllda. Det finns 
brister som måste åtgärdas.  

  

Inte tillfredsställande  Bedömningskriterier bedöms inte vara uppfyllda. Det 
  finns väsentliga brister som måste åtgärdas omgående.  
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Intern kontroll  
Den interna kontrollen är en process som utförs av nämnd/styrelse, förvaltnings- eller 
bolagsledning och personal. Den är en integrerad del i verksamhetens styrning och 
uppföljning. Processen säkerställer, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten 
drivs effektivt, att lagar, förordningar och andra regler följs. Det lämnas en tillförlitlig 
finansiell redovisning och rättvisande rapportering om verksamheten.    

Bedömningskriterier 
Nämnden/styrelsen:  

• Har en organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter för att 
stödja verksamheten och att förhindra avsiktliga och oavsiktliga fel samt 
oegentligheter. 
 

• Följer systematiskt och fortlöpande upp ekonomi och verksamhet, såväl för 
verksamhet i egen regi som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, 
analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar åtgärder vid behov. 
 

• Genomför riskanalyser som fångar upp väsentliga risker samt hur de ska 
hanteras för att minimera risken för att verksamhetens mål inte uppnås. 
Nämnden/styrelsen har i en internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som 
ska hantera prioriterade risker. 
 

• Har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att verksamhetens mål 
uppfylls och att föreskrifter följs. 
 

• Följer upp den interna kontrollen systematiskt och fortlöpande.  Har en 
rapportering som ger en aktuell, rättvisande och tillförlitlig information om 
verksamhet och ekonomi.   

  

Bedömning:  
Tillräcklig  Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det 

kan förekomma mindre avvikelser.  

  

Inte helt tillräcklig Bedömningskriterierna bedöms delvis uppfyllda. Det 
finns brister som måste åtgärdas.  

  

Inte tillräcklig  Bedömningskriterierna bedöms inte vara uppfyllda. Det 
finns väsentliga brister som måste åtgärdas omgående. 
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Räkenskaper  
Nämndens redovisning är upprättad enligt lagstiftning och god redovisningssed så att 
räkenskaperna ger en rättvisande bild av resultat och ställning.  

 

Bedömningskriterier  
Nämndens:  

• Redovisningen ger en rättvisande bild av resultat och ekonomisk ställning.  
 

• Räkenskaper är upprättade enligt lagstiftning och god redovisningssed.  

  

Bedömning:   
Rättvisande  Bedömningsmålen är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser.  

Inte rättvisande  Väsentliga brister finns som måste åtgärdas. 
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