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Bilaga

Internkontrollmoment för överförmyndarnämnden 2018
Kommunövergripande kontrollmoment 2018
De kommunövergripande internkontrollmomenten kommer att beslutas av kommunstyrelsen under
början av 2018.

Verksamhetsspecifika kontrollmoment 2018
1. Granskning av beslut om samtycke upp till 200 000 kr
Överförmyndarnämndens verksamhet är lagreglerad och styrs bland annat av bestämmelser i
Föräldrabalken (FB). Överförmyndarnämnden i Linköping har delegerat till jurist, gruppchef
och utredningssekreterare att fatta beslut om samtycke till uttag och placering av omyndigas
medel (FB 13 kap 6 och 8 §§) och av vuxna huvudmäns medel (FB 14 kap 6 och 8 §§) upp till
200 000 kr per uttag. Kontrollmomentet syftar till att granska att beslut fattas enligt aktuell
lagstiftning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av 20 beslut om samtycke till uttag och
10 beslut om samtycke till placering under 2017.
2. Granskning av uppgifter i verksamhetssystemet Wärna
Verksamhetssystemet Wärna är ett centralt verktyg i den dagliga handläggningen. En rad
uppgifter registreras gällande ärendeslag och personrelaterade uppgifter samt
inkomstuppgifter och bedömning av arvodesnivåer och betalningsfördelning. Inmatade
uppgifter har bäring på t ex utbetalning av arvode, hur arvodet fördelas samt vilken statistik
som samlas in och redovisas till nämnden. Kontrollmomentet syftar till att granska inmatade
uppgifter med risk för väsentlig påverkan på handläggning eller statistikredovisning.
Granskning sker genom stickprovskontroll av de vid granskningstillfället senast registrerade
uppgifterna i fem ärenden av respektive kategori:
God man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 §
Förvaltarskap Föräldrabalken 11 kap 7 §
Legala förmynderskap
Särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare
God man enligt Lagen om ensamkommande barn
3. Granskning av tillsyn av ställföreträdare för barn
Den som är under 18 år kan inte företa rättshandlingar utan företräds av en förmyndare. I de
allra flesta fall är detta föräldrarna, men är föräldrarna förhindrade utser tingsrätten en särskilt
förordnad vårdnadshavare som också är förmyndare.
Överförmyndarnämndens utövar tillsyn över både legala förmyndare och särskilt förordnade
vårdnadshavare.
Granskningen sker genom stickprovskontroll av fem ärenden med legala förmyndarskap och
fem särskilt förordnade vårdnadshavare.

