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Sammanfattning 
Under årets första månader har nämndens arbete fungerat bra. Den nya organisationen 
med dess nya rutiner blir allt mer välfungerande. Som för all verksamhet har stor del av 
året präglats av den rådande pandemin. För ställföreträdarna har det varit en an-
norlunda situation att till exempel inte kunna besöka sina huvudmän och nämnden har 
varit tvungen att hitta olika lösningar för att ställföreträdarna ändå ska kunna fullgöra 
sina uppgifter. Många ställföreträdare är dessutom över 70 år och befinner sig därmed i 
riskgrupp vilket också försvårar deras möjligheter att besöka myndigheter och banker å 
sin huvudmans vägnar. Flertalet av ställföreträdarna har därmed också varit avvaktande 
till att ta sig an nya uppdrag. Detta sammantaget har gjort att behovet av nya ställföre-
trädare har varit och är mycket stort. En rekryteringskampanj har genomförts för att re-
krytera fler ställföreträdare. 

Resultatmässigt har nämnden ett underskott på 124 tkr efter augustimånad. Prognosen 
visar på en budget i balans på helåret. Underskottet härrör till att bemanningen varit 
övertalig då vikarier gått bredvid ordinarie personal inför ordinarie personals föräldrale-
dighet. 
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Ekonomisk redovisning 

Driftredovisning 

 

DRIFTREDOVISNING Perioden januari-augusti Helår 

 
Utfall 
2020 

Bud-
get 

2020 

Bud-
get-

avvi-
kelse 

Utfall 
2019 

Pro-
gnos 
2020 

Bud-
get 

2020 

Bud-
get-

avvi-
kelse 

Verksamhet, tkr netto netto netto netto netto netto netto 

Nämndsverksamhet -135 -161 26 1 363 -242 -242 0 

överförmyndarverksamhet -2 874 -2 668 -206 -3 771 -4 002 -4 002 0 

Ställföreträdare 56 0 56 -135 0 0 0 

        

        

        

        

Summa exkl semesterlönes-
kuld 

-2 
953 

-2 
829 

-124 2 543 
-4 

244 
-4 

244 
0 

Förändring semesterlöneskuld 13 0 13     

Summa inkl semesterlönes-
kuld 

-2 
940 

-2 
829 

-111  
-4 

244 
-4 

244 
0 

Varav digitaliseringsfond        

Varav Coronarelaterade 
poster 

       

 

Coronarelaterade poster 

Utfall 
mar-aug 

2020 

Budget 
mar-aug 

2020 

Budget-
avvi-
kelse 

Specifikation, tkr netto netto netto 

Direkta merkostnader (frikod 1555)    

Kostnader inställda aktiviteter o dyl (frikod 1555)    

Intäktsbortfall (bedömning,OBS! minustecken)    
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Coronarelaterade poster 

Utfall 
mar-aug 

2020 

Budget 
mar-aug 

2020 

Budget-
avvi-
kelse 

Personalkostnader (till stor del avser tid månaden in-
nan) : 

   

sjuklön dag 2-59 (ej långtidssjukskrivningar) -24 0 -24 

timlön    

övertid/fyllnadstid    

Summa -24 0 -24 

 

Analys av periodens utfall 

Nämnden visar ett positivt resultat gällande nämndsverksamhet och utbildningar. Detta 
kan härledas till pandemin som gjort att utbildningar inte kunnat genomföras som pla-
nerat varken för medarbetare eller ställföreträdare. Det har också gjort att nämndens 
sammanträden har varit digitala och därmed har restidsarvoden och milersättning ej ut-
gått. 

Nämnden visar dock ett underskott gällande personalkostnader. Det beror på att vika-
rier för föräldralediga påbörjade sin tjänst och gick bredvid ordinarie personal innan för-
äldraledigheten påbörjades. En person har också varit anställd på 40% för att granska 
årsräkningar. 

Coronapandemin 

Pandemin har inneburit fler dagar med vård av barn och många kortare sjukperioder på 
grund av förkylningssymptom. 

Analys av prognos helår 

Det underskott som finns för årets första åtta månader gällande personal kommer att 
hämtas in under hösten då extrapersonal för granskning av årsräkningar ej är aktuell och 
bemanningen inte heller övertalig på annat sätt. Prognosen på helåret visar på en budget 
i balans. 

Hantering effektiviseringskrav 

Nämnden har valt att ha färre sammanträden samt minska på kostnaderna för utbild-
ningar till ställföreträdare för att hantera effektiviseringskravet. 
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Uppdrag kopplade till finanspolitisk inriktning 

Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommun-

gruppen större städer. 

 Riktningsmålets utveckling 

Nämnden har utvecklat e-tjänst för registerutdrag som underlättar för både 
ställföreträdare och verksamheten. En robot har installerats som hanterar e-
tjänsterna direkt in i verksamhetssystemet vilket effektiviserar posthanteringen. 
Nämnden har vidare skannat stora delar av sitt material samt all inkommande 
papperspost för att det ska vara tillgängligt för medarbetaren i datorn istället 
för i närarkivet vilket också leder till minskad pappersanvändning och effekti-
vare arbetssätt. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyck-
eltal 

1 ny e-tjänst har tillkommit 

Framtid och omvärld 

Flertalet nya e-tjänster är under framtagande. Till exempel för att lämna ytt-
rande samt för omprövning av förvaltarskap. 

 

   Uppdrag 

   Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med ökade samord-
ningsvinster och/eller konkurrensutsättning av stödjande funktioner. 
 

   Utveckla fler e-tjänster 
 

E-tjänst för registerutdrag har utvecklats. 

   Färdiggranska kompletta och i tid inkomna årsredovisningar senast 
den 31 augusti. 
 

Granskning av alla årsräkningar som inkom i tid var påbörjad den 31/8 
och de som var kompletta var också färdiggranskade. 

   Besparing i politisk organisation och verksamhet 
 

Nämnden beslutade om ett färre antal sammanträden 2020. 
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Personalredovisning 

Medarbetarna i siffror 

Antal anställda och anställningsformer 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 

Antal tillsvidarean-
ställda 9 9 7 7 2 2 

Antal tidsbegränsade 
anställningar med må-
nadslön 0 2 0 1 0 1 

TOTAL 9 11 7 8 2 3 

Omräknade heltider, 
antal 9,0 11,0 7,0 8,0 2,0 3,0 

       

Sysselsättningsgrad       

Andel anställda med 
en grundanställning på 
100 procent 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Genomsnittlig syssel-
sättningsgrad, procent 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

       

Åldersstruktur %       

-29 2 3 2 2 0 1 

30-49 5 5 3 3 2 2 

50+ 2 2 2 2 0 0 

       

Samtliga nyckeltal i denna tabell har mätdatum 2020-07-01 och jämförs med 2019-11-01 

Sjukfrånvaro 

  Totalt Kvinnor Män 

 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 Dec 2019 Aug 2020 

Sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas 6,0 6,0 7,6 7,9 0,0 1,5 
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sammanlagda ordina-
rie arbetstid* 

Sjukdagar/snittan-
ställd** 23,3 26,1 28,1 30,4 0,6 8,6 

*Sjukfrånvaro i procent avser samtliga månadsanställda inkl timavlönade under perioden 2019-07-01 till 
2020-06-30 resp 2018-11-01 till 2019-10-31 

**Sjukdagar/snittanställd avser tillsvidareanställda personal under perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 
resp. 2018-11-01 till 2019-10-31 

 

Attraktiv arbetsgivare med fungerande kompetensförsörjning 

Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska 

vara minst 4,5. 

 Riktningsmålets utveckling 

Temperaturmätarens utveckling är positiv. Gruppen har lärt känna varandra 
bättre och kan därmed samarbeta bättre och värna varandras arbetsmiljö. 
Gruppen skulle fortfarande vara betjänta av någon form av grupputveckling för 
att lära känna varandra ännu bättre men i nuläget är det svårt att genomföra 
den typen av aktiviteter. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyck-
eltal 

Temperaturmätaren visade på 4,2 vid första mätningen våren 2019, 4,5 hösten 
2019 och senaste mätningen våren 2020 visade den ett resultat på 4,6. Tempe-
raturmätaren bygger i stor utsträckning på värdegrunden och vid arbetsplats-
träffar har värdegrunden diskuterats bland annat utifrån olika dilemman. 

Framtid och omvärld 

Det bör genomföras någon form av grupputveckling för medarbetarna. 

 

   Uppdrag 

   Samtliga medarbetare ska ha genomgått grundutbildning och erbjudas 
passande fortbildning vid behov. 
 

Under året har inga grundutbildningar erbjudits på grund av det rådande 
läget. Medarbetarna har fortbildats inom barnkonventionen, GDPR, inform-
ationssäkerhet, Försäkringskassande bidrag och regelverk, Allmänna hand-
lingar och sekretess samt förvaltningslagen. 
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Hållbart arbetsliv och friska medarbetare 

Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 

2022 vara högst 5 procent. 
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Verksamhetsredovisning 

Uppföljning av riktningsmålen 

Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd 

Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering 

 Riktningsmålets utveckling 

Nämnden utvecklar e-tjänster för möjligheten att lämna in handlingar till nämn-
den utan besök. En webbutbildning är under framtagande som ställföreträdarna 
då kan titta på hemma. Nya riktlinjer för utbetalning av arvode och körersätt-
ning antogs i december 2019 och har hittills tillämpats på sluträkningar och ar-
vodesräkningar för god man för ensamkommande barn. Riktlinjerna innebär att 
ersättning inte ges för resor kortare än sex kilometer och syftar till att upp-
muntra ställföreträdarna till andra färdsätt än bil vid korta sträckor samt att 
samordna sina resor och besök. 

Framtid och omvärld 

Fler e-tjänster är under framtagande. Under 2021 börjar de nya riktlinjerna till-
lämpas även på årsräkningar. 

 

   Uppdrag 

   Alla förvaltningar och bolag ska bli fossilbränslefria till 2020 
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Stödja individer och främja ett tryggt och självständigt liv 

Tryggare välfärd med stöd, vård och omsorg efter behov 

 Riktningsmålets utveckling 

Nämnden har ett ständigt pågående arbete med att tillse att huvudmannens 
behov och insatser matchar. Utvecklingen på området är god. För en trygg in-
sats vill nämnden att ställföreträdaren ska goda kunskaper och att ställföreträ-
darens kunskaper och sätt matchar huvudmannens behov. Nämnden har gjort 
vissa insatser för att höja kompetensen hos ställföreträdare under året men 
flertalet utbildningar har fått ställas in på grund av pandemin. 

Sammanfattande beskrivning och analys av verksamhet, uppdrag och nyck-
eltal 

Andelen medborgare som har ställföreträdare har ökat något i Lessebo och 
Tingsryd. Skillnaden rör sig från 1,6 procent till 1,7 procent i Tingsryd och från 1,0 
till 1,1 procent i Lessebo. För Alvesta och Växjö har det inte skett någon föränd-
ring, 0,8 procent i respektive kommun har ställföreträdare. Sammantaget i 
nämndens fyra kommuner är det 0.9 procent har befolkningen som har ställföre-
trädare i form av god man eller förvaltare. God man för ensamkommande barn 
är ej inräknat. 

Framtid och omvärld 

Den nya lagstiftningen för framtidsfullmakt och anhörigbehörighet bör får ge-
nomslag så att fler kan få hjälp på annat sätt än av god man. Samtidigt blir 
alltfler ännu äldre, barn och barnbarn kan befinna sig på olika håll i världen 
och inte kunna vara behjälpliga. Den psykiska ohälsan ökar också i samhället. 

  

 

   Uppdrag 

   Aktivt arbeta för att den enskilde ska ha ett ställföreträdarskap som 
motsvarar behovet. 
 

Nämnden har aktivt arbetat med att hänvisa de som ansökt om att få god 
man till den nya möjligheten att använda sig av anhörigbehörighet. Nämn-
den har både informerat om detta och avstyrkt ansökningar i yttranden till 
tingsrätten med grund att behovet kan tillgodoses på ett mindre ingripande 
sätt med hjälp av anhörigbehörighet. För rättssäkerheten kring detta har 
de rättsfall som avgjorts inom området diskuterats. 

Nämnden har vidare vid granskning av årsredovisning analyserat de upp-
gifter som den gode mannen lämnar om huvudmannens tillstånd för att, i de 
fall det verkar som att huvudmannen kan sköta del av det som är den gode 
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   Uppdrag 

mannens uppdrag själv, ta upp frågan om jämkning. 

   Tillse att ställföreträdare har rätt kompetens för sitt uppdrag 
 

Nämnden delar ut boken " Den gode mannens ABC" till alla nya ställföreträ-
dare och erbjuder också mentorer via godmansföreningen. I början på året 
hölls föreläsning för ställföreträdarna angående hur man fyller i sin årsre-
dovisning. Det fanns också drop-in tider då ställföreträdarna kunde komma 
och få hjälp med sin redovisning. Föreläsning och drop-in tider erbjöds i 
samtliga kommuner. Nämnden har fått ställa in planerade grundutbild-
ningar och föreläsning om np-diagnoser på grund av det rådande läget. En 
webbutbildning för att kompensera för saknaden av grundutbildning för 
ställföreträdare har tagits fram och kommer genomföras under hösten. 

   Granska ett slumpmässigt urval av godmanskapen för att säkerställa att 
godmanskapets omfattning är på samma nivå som huvudmannens behov 
 

Granskningen kommer göras under hösten. 

   Skapa forum för samarbete och informationsutbyte med socialtjänst och 
omsorg i samtliga kommuner 
 

En kartläggning över kontaktvägar inom socialtjänst och omsorg i de olika 
kommunerna kommer göras under hösten. 

 

  
 

Nyckeltal Period Utfall Utveckling över tid 
Jämförelse med 

större stad 

  Andel jämkningsansök-
ningar med anledning 
av urvalsgranskningen. 

2019 0 % 
  

  Andel av invånarna 
som har en ställföre-
trädare i form av god 
man eller förvaltare 

2019 0,9 % 
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Övrig verksamhetsrelaterad information 
Alvesta 

förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken 11 

förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 14 

god man att bevaka rätt i dödsbo enligt 11 kap 3 § FB 2 

god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken 133 

god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § 2 

god man för ensamkommande barn enligt lag (2005:429) 2 

kontrollerad förvaltning enligt 13 eller 15 kap FB 62 

Totalt 226 

 

Lessebo 

förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken 3 

förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 8 

god man att bevaka rätt i dödsbo enligt 11 kap 3 § FB 6 

god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken 83 

god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § 1 

god man för ensamkommande barn enligt lag (2005:429) 3 

kontrollerad förvaltning enligt 13 eller 15 kap FB 25 

Totalt 129 

 

Tingsryd 

förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken 6 

förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 35 

god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken 159 

god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § 6 

god man för ensamkommande barn enligt lag (2005:429) 3 

god man vid rättshandling eller part enligt 11 kap 2 § FB 1 
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förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken 6 

kontrollerad förvaltning enligt 13 eller 15 kap FB 28 

Totalt 238 

 

Växjö 

förmynderskap enligt 10 kap föräldrabalken 42 

förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken 101 

god man att bevaka rätt i dödsbo enligt 11 kap 3 § FB 6 

god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken 564 

god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § 32 

god man för ensamkommande barn enligt lag (2005:429) 11 

god man vid rättshandling eller part enligt 11 kap 2 § FB 12 

kontrollerad förvaltning enligt 13 eller 15 kap FB 272 

utbetalning enligt 16 kap 11 § föräldrabalken 2 

Totalt 1042 
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Intern kontroll 
 

Risk Granskning Åtgärd 

Gemensam risk för-
valtningar: Kontroll av 
attestförteckningar 

 Kontroll att attestförteckningen 
stämmer överens med registrerad 
data i ekonomisystemet (gemen-
sam granskning) 

  
 

Gemensam risk för-
valtningar och bolag: 
Ofullständiga bokfö-
ringsunderlag 

 Granskning av underlag till 
bokföringsorder (gemensam 
granskning) 

 

Passiv handläggning  Granskning av ett slumpmässigt 
urval akter för att kontrollera att 
nämnden har en aktiv handlägg-
ning 

 

Kontroller av ställfö-
reträdare görs ej 

 Inga brister Ett slumpmässigt 
urval av akter granskas. 

Inga åtgärder 

Förordnande av god 
man för ensamkom-
mande barn 

 Vissa brister Granskning av 
samtliga förordnande av god man 
för ensamkommande barn 

Rutin för hantering av 
förordnande av god 
man under semesterpe-
riod ska tas fram. 

 


