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§ 11 
 
Beslut om granskningsrapport grundläggande granskning av 
Höglandets Överförmyndarnämnd 2022 
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att godkänna granskningsrapporten grundläggande 
granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Granskningen avser Höglandets överförmyndarnämnd som är en gemensam nämnd för 
kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vetlanda är värdkommun för den 
gemensamma nämnden. Revisionskontoret Kommunrevisionen Höglandet genomför, på 
uppdrag av Aneby kommunrevision, en grundläggande granskning av Höglandets 
överförmyndarnämnd.  
 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1§ ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom styrelse/nämnders verksamhetsområden i den omfattning som följer God revisionssed. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive 
organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. Grundläggande 
granskningen är den granskning som varje år genomförs avseende styrelsens och 
nämndernas verksamhetsområden. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 
löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen är inriktad på att översiktligt 
bedöma måluppfyllelsen samt om det finns en tillräcklig styrning och intern kontroll för att 
leva upp till mål, beslut och föreskrifter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport grundläggande granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022 
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§ 12 
 
Beslut om revisisonsskrivelse avseende grundläggande granskning av 
Höglandets Överförmyndarnämnd 2022  
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att anta revisionsskrivelsen avseende grundläggande 
granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Uppdraget att granska den gemensamma överförmyndarnämnden cirkulerar mellan de fem 
medlemskommunerna i bokstavsordning. Aneby genomför uppdraget med att revidera 2021 
och 2022, därefter tar Eksjö kommun över och ansvarar för granskning i två år och så 
vidare. Byte sker enligt bokstavsordning. Respektive kommun använder sitt sakkunniga 
biträde för att utföra granskningen. Kostnaden för granskningar faktureras kansliet i 
Vetlanda som fördelar revisionskostnaderna mellan kommunerna. Kostnaderna för de 
förtroendevalda ersätts inte utan hanteras löpande i ordinarie verksamhet. Eventuella 
fördjupade granskningar ska förankras i en presidieöverläggning mellan revisorerna i berörda 
kommuner.  

 
 
Beslutsunderlag 
Revisisonsskrivelse grundläggande granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd genom 
Aneby kommunrevision 2022. 
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§ 11 
 
Beslut om granskningsrapport grundläggande granskning av 
Höglandets Överförmyndarnämnd 2022 
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att godkänna granskningsrapporten grundläggande 
granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022.  
 
 
Ärendebeskrivning 
Granskningen avser Höglandets överförmyndarnämnd som är en gemensam nämnd för 
kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vetlanda är värdkommun för den 
gemensamma nämnden. Revisionskontoret Kommunrevisionen Höglandet genomför, på 
uppdrag av Aneby kommunrevision, en grundläggande granskning av Höglandets 
överförmyndarnämnd.  
 
Enligt kommunallagen 12 kap. 1§ ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs 
inom styrelse/nämnders verksamhetsområden i den omfattning som följer God revisionssed. 
Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive 
organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt 
säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan 
riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. Grundläggande 
granskningen är den granskning som varje år genomförs avseende styrelsens och 
nämndernas verksamhetsområden. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en 
löpande insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen är inriktad på att översiktligt 
bedöma måluppfyllelsen samt om det finns en tillräcklig styrning och intern kontroll för att 
leva upp till mål, beslut och föreskrifter. 
 
 
Beslutsunderlag 
Granskningsrapport grundläggande granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022 
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§ 12 
 
Beslut om revisisonsskrivelse avseende grundläggande granskning av 
Höglandets Överförmyndarnämnd 2022  
 
Beslut  
att kommunrevisionen beslutar att anta revisionsskrivelsen avseende grundläggande 
granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd 2022. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Uppdraget att granska den gemensamma överförmyndarnämnden cirkulerar mellan de fem 
medlemskommunerna i bokstavsordning. Aneby genomför uppdraget med att revidera 2021 
och 2022, därefter tar Eksjö kommun över och ansvarar för granskning i två år och så 
vidare. Byte sker enligt bokstavsordning. Respektive kommun använder sitt sakkunniga 
biträde för att utföra granskningen. Kostnaden för granskningar faktureras kansliet i 
Vetlanda som fördelar revisionskostnaderna mellan kommunerna. Kostnaderna för de 
förtroendevalda ersätts inte utan hanteras löpande i ordinarie verksamhet. Eventuella 
fördjupade granskningar ska förankras i en presidieöverläggning mellan revisorerna i berörda 
kommuner.  


 
 
Beslutsunderlag 
Revisisonsskrivelse grundläggande granskning av Höglandets Överförmyndarnämnd genom 
Aneby kommunrevision 2022. 





