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Till Höglandets överförmyndarnämnd för 
yttrande 
 
Till kommunrevisionen i Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda inför ansvarsprövningen 2021 
 
 

Grundläggande granskning av Höglandets överförmyndarnämnd 
 

KomRedo 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 fatta aktiva beslut kring budget, verksamhetsplan, 

uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, reglemente och 
samverkansavtal. 

 
• Vi rekommenderar nämnden att upprätta och fatta beslut om internkontrollplan utifrån 

dokumenterad riskanalys kring förutsättningarna att uppfylla fullmäktiges mål och 
uppdrag. 

 
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 (nämnden har dock inte fattat beslut kring verksamhetsplan, budget, uppföljning och 
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, reglemente och samverkansavtal).  

 
Vi bedömer att Överförmyndarnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig (nämnden har inte fattat 
beslut om internkontrollplan för 2021). 

 
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 2022-03-14. 

 
Aneby, 2021-12-15 
Enligt uppdrag 
 
 
Birger Bergvall 
Ordförande i kommunrevisionen  

Missiv Grundläggande granskning Överförmyndarnämnden genom Aneby 2021
(Signerat, SHA-256 18AD32A93E6AAF3978DFD96FFC7A1711D80668E8DA09B70DD464C5A99DF840AC)

Sida 1 av 2



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

BIRGER BERGVALLNamn: 
2021-12-15 11:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
18AD32A93E6AAF3978DFD96FFC7A1711D80668E8DA09B70DD464C5A99DF840AC

Missiv Grundläggande granskning Överförmyndarnämnden genom Aneby 2021
(Signerat, SHA-256 18AD32A93E6AAF3978DFD96FFC7A1711D80668E8DA09B70DD464C5A99DF840AC)

Sida 2 av 2


	Signering




 Kommunrevisionen                                
             


   
 
 
 


Till Höglandets överförmyndarnämnd för 
yttrande 
 
Till kommunrevisionen i Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda inför ansvarsprövningen 2021 
 
 


Grundläggande granskning av Höglandets överförmyndarnämnd 
 


KomRedo 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 fatta aktiva beslut kring budget, verksamhetsplan, 


uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, reglemente och 
samverkansavtal. 


 
• Vi rekommenderar nämnden att upprätta och fatta beslut om internkontrollplan utifrån 


dokumenterad riskanalys kring förutsättningarna att uppfylla fullmäktiges mål och 
uppdrag. 


 
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 (nämnden har dock inte fattat beslut kring verksamhetsplan, budget, uppföljning och 
rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, reglemente och samverkansavtal).  


 
Vi bedömer att Överförmyndarnämndens interna kontroll inte har varit tillräcklig (nämnden har inte fattat 
beslut om internkontrollplan för 2021). 


 
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 2022-03-14. 


 
Aneby, 2021-12-15 
Enligt uppdrag 
 
 
Birger Bergvall 
Ordförande i kommunrevisionen  





