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1. Sammanfattning
Vi har granskat årsbokslutet per 31 december 2020 för Södertörns överförmyndarnämnd. De
väsentligaste slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande:
•

Vår uppfattning är att det finansiella utfallet för redovisade intäkter inte ger en rättvisande
bild av verksamheten 2020 fullt ut. Dock utgör identifierade fel inte ett väsentligt fel i
Haninge kommuns redovisade resultat för 2020.

•

Nämndens förvaltningsberättelse bedöms ge en tillräcklig redovisning av resultatet.

•

Nämnden presenterar ett överskott om 1 942 tkr avseende 2020, vilket kan jämföras med
fjolårets överskott på 1 759 tkr.

•

SÖN bedöms ha en tillräcklig måluppfyllelse rörande 2020.

•

Det bör noteras att nämnden benämner sitt dokument rörande årsbokslutet som
”årsredovisning”. Dokumentet följer inte lagen om kommunal redovisning, varför
dokumentet med fördel borde benämnas ”årsbokslut”.

2.

Inledning

Den 1 januari 2011 inrättades en gemensam nämnd för Överförmyndarverksamheten inom
Haninge kommun, Huddinge Kommun, Tyresö Kommun, Nynäshamns kommun samt
Botkyrka kommun. Från och med den 1 januari 2019 ingår även Salems kommun. På uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna har vi granskat den gemensamma nämndens årsbokslut för
räkenskapsåret 2020.
Överförmyndarnämndens gemensamma huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn och kontroll
över förmyndarskap, godmanskap samt förvaltarskap. Syftet med att utöva denna tillsyn är att
förhindra att omyndiga, eller myndiga, personer som på egen hand inte kan ta tillvara sin rätt,
missgynnas på ett ekonomiskt eller rättsligt sätt.
Verksamheten är fysiskt och organisatoriskt inrättad inom ramen för Haninge kommun vars
anställda ingår som en enhet under kansliavdelningen (under kommunstyrelsen). Nämndens
intäkter och kostnader ingår i Haninge kommuns redovisning, som ett eget kostnadsställe, och
fakturering av kostnader sker till övriga fyra kommuner.

3.

Syftet med granskningen

Granskningen syftar till att bedöma huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
den kommunala redovisningslagen, att årsbokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
verksamhetens resultat och ställning samt att beskrivningen av nämndens resultat/
måluppfyllelse är tillfyllest.
Med rättvisande bild avses bland annat:
•
•
•
•

att intäkter och kostnader existerar och avser nämnden,
att intäkter och kostnader värderats och klassificerats rätt,
att nämndens samtliga intäkter och kostnader medtagits,
att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret.
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4.

Granskningens omfattning

Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen, god
revisionssed för kommunal verksamhet samt Haninge kommuns regler och anvisningar
avseende upprättande av bokslut.
Vår granskning av årsbokslutet för Södertörns Överförmyndarnämnd omfattar
verksamhetsberättelse samt resultaträkning. Granskningen har inriktats mot väsentliga poster
och avvikelser samt omfattar även bedömning av nämndens ekonomiska resultat och
utveckling. Då nämndens räkenskaper hanteras i Haninge kommuns ekonomisystem har vår
granskning skett parallellt med granskningen av Haninge kommuns årsbokslut. Granskningen
omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag.

5.

Kommentarer kring årsredovisningen

I likhet med tidigare år inleds nämndens årsredovisning med en övergripande beskrivning av
viktiga händelser under året samt nämndens ansvarsområde. Därefter redogör nämnden för
måluppfyllelse under året. I analysen presenteras nämndens sju mål, en övergripande
bedömning samt en kommentar som beskriver grunden för den bedömning som gjorts.
Nämndens bedömningar är enligt följande:
Målområde

Mål

Bedömning

Välmående
kommuninvånare

Erbjuda snabb och korrekt service till
ställföreträdare och nöjda huvudmän

Uppfyllt

Effektivitet, kvalitet
och service

Nämnden ska hålla sin budget

Uppfyllt

Rättssäker tillsyn

Delvis uppfyllt

Bättre utbildning till ställföreträdare

Inte uppfylld

Erbjuda ställföreträdare e-tjänster

Delvis uppfyllt

Utveckla ledning, planering och interna
utvecklingsmöjligheter

Uppfyllt

Främja arbetshälsa hos medarbetare

Inte uppfyllt

Attraktiv
arbetsgivare

Av sju mål bedömer SÖN att de uppfyller tre mål vilket är en försämring från 2019 då SÖN
bedömdes uppfylla sex av sju mål. Bättre utbildningar till ställföreträdare bedöms som ”inte
uppfylld” eftersom utbildningstillfällen har ställts in som följd av pandemin. Främja
arbetshälsa hos medarbetare bedöms också som ”inte uppfyllt” eftersom det under tidigare
år har funnits en nedåtgående trend i självupplevd arbetsbelastning men i år ökade andelen
som upplever för hög arbetsbelastning. Det uppges främst bero på att medarbetare upplevt
det som svårt att arbeta på distans samt på grund av högre sjukfrånvaro bland medarbetare.
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De målområden som SÖN utgår från stämmer inte överens med de målområden som
fastställt av kommunfullmäktige i mål och budget för 2020. Målområdena härstammar från de
mål som fastställdes av kommunfullmäktige i mål och budget för 2019.
Vår bedömning är att den bild som presenteras av verksamheten i allt väsentligt
överensstämmer med den bild som förmedlats i revisionens dialog med nämnden samt att
nämndens bedömning av målen förefaller rimlig. Bedömningarna grundas inte bara på intern
uppföljning utan beaktar också enkätundersökning till ställföreträdare samt
medarbetarundersökning.
Likt tidigare år framgår inget rörande arbetet kring struktur för och uppföljning av intern
kontroll av årsredovisningen.
Slutligen omfattar årsredovisningen även avsnitt där det ekonomiska utfallet analyseras kort
samt ett avsnitt där nämndens framtid och dess kommande utmaningar berörs. Antalet
ensamkommande barn inom nämndens ansvarsområde uppges ha stabiliserats.
Vår bedömning – Nämndens årsredovisning bedöms ge en tillräcklig redogörelse för
nämndens verksamhet under 2020. Nämnden uppvisar inte en lika god måluppfyllelse som
under 2019 men det finns förklarliga orsaker till det förändrade utfallet. Det är fortsatt vår
uppfattning att nämndens arbete med intern kontroll tydligare bör redovisas med tanke på
nämndens särställning som gemensam nämnd där rutiner för intern kontroll skiljer sig mellan
värdkommunen och övriga medverkande kommuner. Som tidigare påpekats är det vår
uppfattning att dokumentet inte bör benämnas årsredovisning utan istället årsbokslut,
eftersom utformningen inte är i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

6.

Överförmyndarens finansiella resultat
Utfall 2020 (tkr)
Utfall 2019

Budget 2019

Avvikelse
mot budget

Taxor och avgifter

17

0

17

Försäljning av verksamhet

29 040

29 042

-2

Intäkter

29 057

29 042

15

Lönekostnader

-22 446

-24 553

2 107

Övriga personalkostnader

-107

-318

211

Lokalkostnader

-1 044

-1 094

50

Övriga verksamhetskostnader

-3 475

-3 034

-441

Avskrivningar

-43

-43

0

Kostnader

-27 115

-29 042

1 927

Nettoresultat

1 942

0

1 942

6.1. Granskning av det ekonomiska utfallet
Med utgångspunkt i vår årliga väsentlighets- och riskanalys har vi granskat det ekonomiska
utfallet av årsbokslutet för räkenskapsåret 2020. Analyser har genomförts avseende intäkter
och kostnader jämfört mot föregående år och budget.
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6.2. Intäkter
Årets intäkter uppgår till 29 057 tkr vilket resulterar i en mindre budgetavvikelse om 15 tkr.
Under räkenskapsåret 2018 har nämnden erhållit 1 483 tkr i likvida medel från
Migrationsverket. Detta har under år 2020 lyfts som en intäkt i redovisningen men har inte
redovisats i årsredovisningen vilket medför att faktiska intäkter under 2020 uppgår till 30 540
tkr.
6.3. Kostnader
Nämndens kostnader uppgår sammantaget till 27 115 tkr och understiger nämndens budget
med 1 927 tkr. Den stora avvikelsen hänför sig till att ensamkommande barn minskar snabbare
än förväntat vilket resulterar i lägre kostnader. Under året har även flera medarbetare valt att
vara delvis föräldralediga vilket har medfört en lägre kostnad än budgeterat.
Vår bedömning – Granskningen av intäkter har föranlett en väsentlig avvikelse mellan
redovisningen och presentation i årsredovisningen då samtliga intäkter ej redovisas.
Granskningen av kostnader har däremot inte föranlett några väsentliga noteringar. Under året
förekommer budgetavvikelse för såväl intäkter som kostnader. Det är vår bedömning att
verksamheten per balansdagen 2020-12-31 uppvisar ekonomisk balans.

7.

Övriga noteringar

Nämnden följer i allt väsentligt Haninge kommuns struktur för intern kontroll. I årsredovisningen
saknas dock en övergripande redogörelse för årets arbete och uppföljning av intern kontroll.

8.

Slutsats

Vår uppfattning är att det finansiella utfallet för redovisade intäkter inte ger en rättvisande bild
av verksamheten 2020. Vidare är vår uppfattning att nämndens verksamhetsberättelse, i allt
väsentligt, ger en rättvisande bild av den gemensamma nämndens verksamhet under år 2020.

Stockholm 2021-04-28

Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Jenny Göthberg
Auktoriserad revisor

Nina Högberg
Verksamhetsrevisor

Jeff Erici
Auktoriserad revisor
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