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Samverkan – socialnämnden och överförmyndarnämnden
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning
avseende om socialnämnden och överförmyndarnämnden har säkerställt att samverkan sker på ett
ändamålsenligt sätt. I granskningen har vi biträtts av sakkunniga från PwC. Resultatet av
granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden och överförmyndarnämnden delvis har
säkerställt att samverkan sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi baserar vår bedömning på framförallt
följande iakttagelser:
-

Samverkan sker till viss del på politisk nivå, framförallt genom de ordförandeträffar där
bland annat socialnämndens och överförmyndarnämndens ordförande deltar. Utöver detta
finns ingen formaliserad samverkan mellan socialnämnden och överförmyndarnämnden.
Samverkan sker dock på förekommen anledning och även då framförallt mellan
nämndsordförandena. Vi har genom granskningen inte erhållit några indikationer på att
samverkan på politisk nivå inte skulle vara tillräcklig för att ge förutsättningar för ett
ändamålsenligt arbete inom området.

-

Samverkan sker till viss del på tjänstemannanivå, framförallt vad gäller individärenden och
på förkommen anledning. Däremot saknas strukturerade och formaliserade former för
samverkan på tjänstemannanivå mellan representanter från överförmyndarexpeditionen
och socialförvaltningen. En mer strukturerad samverkan skulle kunna bidra till att utveckla
förutsättningarna för ett ändamålsenligt arbete inom området samt öka förståelsen för
varandras uppdrag och befogenheter.

-

Överförmyndarnämnden har kända och tillämpade rutiner vad gäller handläggning av
anmälan från socialnämnden och dess förvaltning samt vad gäller utredning och
tillsättning av gode män och förvaltare.

-

Till viss del finns tydliga och ändamålsenliga rutiner inom socialtjänsten vid misstanke om
att den enskilde har behov av god man eller förvaltare. Tillämpningen av rutinen är dock
inte säkerställd i tillräcklig omfattning inom socialförvaltningens verksamheter.

-

Socialnämnden och överförmyndarnämnden inte har säkerställt att uppföljning sker
avseende hur samverkan utvecklas inom området.

För att ytterligare utveckla området vill vi lämna följande rekommendationer till nämnderna:
-

Att se över behovet av en mer strukturerad och formaliserad samverkan mellan
socialförvaltningen och överförmyndarnämnden.

-

Att säkerställa att samverkan mellan de båda nämnderna följs upp i tillräcklig omfattning.
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Revisorerna
Vi emotser socialnämndens och överförmyndarnämndens svar på vår granskning till 2019-02-28.
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Bilaga: Revisionsrapport ”Samverkan – socialnämnden och överförmyndarnämnden” Gällivare kommun,
oktober, 2018, PwC.

