Nacka kommun

Överförmyndarnämnden

2021-01-25
Dnr: ÖFN 2019/49

Redogörelse för statistik och ärendemängd för
2020, bilaga till årsbokslut
Godmanskap och förvaltarskap
Antalet godmanskap har under 2020 minskat något. Antalet förvaltarskap har
ökat något under året. Det visar på att komplexiteten i många ärenden ökar så att
det inte är tillräckligt med att godmanskap anordnas. I flera fall handlar det om att
huvudmannen utnyttjas av människor i dennes närhet. Förvaltarskapen har
omprövats i enlighet med 5 § förmynderskapsförordningen.
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Ensamkommande barn
Antalet godmanskap för ensamkommande barn fortsätter att minska. Vid årets
början fanns 8 ensamkommande och vid året slut endast 4 stycken.
Byten av ställföreträdare
Under år 2020 har vi haft 83 ärenden om byte av gode män och förvaltare vilket
resulterat i 52 byten av ställföreträdare.
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Tillgången på gode män
Tillgången på gode män till vuxna är relativt god när det gäller enklare uppdrag.
Dock finns det alltid behov av att rekrytera och fylla på ställföreträdarbanken.
Det är svårare att rekrytera till uppdrag som är mer komplicerade och som kräver
viss kompetens, exempelvis vid svår psykisk sjukdom, huvudmannen äger
tillgångar i form av fastigheter eller det förekommer konflikter i huvudmannens
familj.
Granskningen av ställföreträdares redovisningar
Enheten har inte nått målet med granskningen. Per den 30/9 hade 85 % av
årsräkningarna granskats klart. Per den sista januari 2021 återstod 4 årsräkningar
att slutgranska varav en inkommit från annan överförmyndarnämnd i januari med
anledning av överflyttad akt. Enheten har även under 2020 skickat ut en enkät till
boenden ställd till verksamhetschefen för att få en bild av hur uppdraget sköts i
delen sörja för person. Antalet sluträkningar ökade markant under första halvan
av 2020 och det beror på att fler äldre huvudmän än normalt avled på grund av
corona. För 2019 hade nämnden 97 sluträkningar jämfört med 122 stycken 2020.
Räkningar granskade under 2020
Årsräkningar
Sluträkningar
Förteckningar
Totalt

Inkomna
561
122
67
750

Ej inkomna
2
5
0
7

Granskade
557
119
66
742

Andel granskat
99 %
98 %
99 %

Digital tjänst
Användningen av e-tjänster för inlämning av räkningar är oförändrad jämfört
med 2020. Detta trots flera insatser för att få ställföreträdare att använda etjänsten för sin årsräkning.
Inkomna via e-tjänsten Valter
År 2020
Årsräkningar
Sluträkningar
Förteckningar
Redogörelser EKB
Totalt

E-tjänst
199
44
32
5
280

Totalt
561
130
68
6
765

Procent
35
34
47
83
37

Vitesförelägganden
Nämnden har vitesförelagt 15 ställföreträdare gällande uteblivna årsräkningar och
2 ställföreträdare för uteblivna förteckningar.
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Anmärkningar
11 årsräkningar och 1 sluträkning har granskats med anmärkning.
Anmärkningarna gäller bland annat otillåtna gåvor, sammanblandad ekonomi,
uttag som inte kunnat förklaras och obetalda skatter och avgifter på arvode.
Entledigande på grund av olämplighet
Under 2020 har 1 god man och 1 förvaltare entledigats av nämnden på grund av
att de inte längre lever upp till kraven på lämplighet.
Förmögenhetsmassa
Den samlade förmögenhetsmassan som ställföreträdare förvaltar för Nackas
huvudmän och barn är ca 678 miljoner kronor (718 miljoner kronor år 2019).
Arvode till ställföreträdare
Huvudregeln är att huvudmannen är betalningsansvarig för arvodet men om
denne saknar medel eller har liten inkomst står kommunen för arvodet. Det kan
således variera över åren hur fördelningen sker. Nedan visas fördelningen under
de tre senaste åren. Under år 2020 har det beslutats arvode om 5 127 000 kronor
(4 723 000 kronor år 2019).
Fördelning beslutat arvode
Huvudmannen betalar
Kommunen betalar

2018
56 %
44 %

2019
61 %
39 %

2020
64 %
36 %

Överklaganden
Under 2020 har 14 av överförmyndarnämndens delegationsbeslut överklagats till
tingsrätten och rätten har ändrat 3 beslut vilket blir 2 %. Det är ett resultat som
överträffar med råge nämndens uppsatta indikator om 15 %.
Antal akter
210 stycken akter har avslutats och 190 stycken nya akter har lagts upp. Per den
31/12 fanns det 981 aktiva akter.
Övrigt
Under första halvan av år 2020 ökade ärendemängden stort för att sedan trappas
ner något under sommaren hösten. På totalen har ärendemängden minskat under
år 2020 jämfört med år 2019. Dock har trots ärendeminskning komplexiteten i
ärenden ökat. Det beror bland annat på att familjeförhållanden är mer komplexa
och att huvudmännen äger mer tillgångar utomlands idag. Anstånd med
redovisning har minskat mycket då enheten har lagt upp en rutin för
handläggning av anståndsärenden. Ansökan om byte av god man har minskat
något sedan föregående år vilket är positivt. Ansökan om uttagstillstånd kan ha
minskat med anledning av corona då många ställföreträdare måste besöka banken
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för att genomföra överföringen. Ställföreträdarna har istället tagit ut större belopp
vid färre tillfällen. Det är två ärendetyper som har ökat markant. Dels är det
bevaka rätt i dödsbo och dels klagomål på god man. Det kan vara coronarelaterat
då fler har avlidit under året i Sverige således är det fler dödsbon generellt.
Klagomålen har delvis ökat på grund av att gode männen har haft svårt att
besöka sina huvudmän med anledning av coronarestriktioner.
Ärendetyp
Allmänt ärende
Anmälan/ansökan om god man/förvaltare
Anordnande medförmyndare
Anstånd med redovisning
Ansökan om byte av god man/förvaltare
Ansökan om samtycke till att driva rörelse
Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet/bostadsrätt
Ansökan om samtycke till förvärv av fastighet/bostadsrätt
Ansökan om samtycke till inteckning/uthyrning fastighet
Ansökan om samtycke till omplacering
Ansökan om samtycke till upptagande av lån
Ansökan om upphörande av förvaltarskap
Ansökan om upphörande av god man
Arvodering
Arvodesräkning
Avslutande av akt
Befrielse/förenklad redovisning
Bevaka rätt i dödsbo/dödsboförvaltning/arvskifte
Förordnande av god man 11:1-3
Jämkning av godmanskap/förvaltarskap
Klagomål på ställföreträdare
Kompletterande arvode
Mottagande av akt från annan kommun
Omprövning förvaltarskap
Redogörelse
Redogörelse EKB
Skuldsatt underårig
Utbetalning försäkringsmedel barn
Uttagstillstånd
Överflytt av akt till annan kommun
Överklagat beslut
Summa

2019
79
155
0
56
95
8
39
4
6
16
6
9
24
521
29
210
25
37
27
6
33
21
57
85
38
63
7
62
361
30
15
2124

2020
83
148
1
25
83
6
33
2
2
7
2
9
21
495
22
221
14
52
19
6
46
24
47
84
42
18
8
57
270
38
18
1903
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Verksamhetssystem
Nämnden har under 2020 investerat pengar i plattformsbyte för
verksamhetssystemet Provisum. Migrering av akter från det gamla systemet till
det nya kommer genomföras under våren 2021.

Överförmyndarenheten

Ann-Charlotte Oetterli
Enhetschef
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