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Kommentarer och åtgärder avseende länsstyrelsens
inspektionsprotokoll 2021
Förslag till beslut
Överförmyndarnämnden noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning
I ärendet redovisas länsstyrelsens rapport från deras inspektion. Överförmyndarenheten
beskriver och bemöter länsstyrelsens synpunkter. I övrigt beskrivs
överförmyndarenhetens arbete och vidtagna åtgärder för att utveckla verksamheten.

Ärendet
Överförmyndarenheten redogör nedan för innebörden av samt lämnar sina kommentarer
och åtgärder avseende Länsstyrelsens kritik och dess synpunkter på verksamheten som
framkom i inspektionsprotokoll av den 2021-10-05, Beteckning 203-8905-202.
Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarnämnden i Nacka kommun år 2021 har
genomförts digitalt under maj 2021. Under inspektion granskade Länsstyrelsen 73 akter.
Nedan redovisas länsstyrelsens synpunkter och överförmyndarenhetens beskrivning och
bemötande.
Årsräkningar
Länsstyrelsen har efter inspektion funnit anledning att kritisera Överförmyndarnämnden
i Nacka kommun (nämnden) på följande punkt:
- Långa handläggningstider för granskning av fem årsräkningar för år 2019.
”Länsstyrelsen uppger att årsräkningen i akt 82 6851 inkom den 6 februari 2020. Inga
granskningsåtgärder är noterade under år 2020. Årsräkningen granskades färdigt den 10
februari 2021.”
I ärendesystemet Provisum är diarieförda handlingar kopplade till olika ärenden. I
årsräkningsärendet för 2019 i akt 82 6851 finns det ett antal diarieförda åtgärder kopplade
med start från den 2 juli 2021. Utredningen blev klar i februari 2021.
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Överförmyndarenheten är inte enig med länsstyrelsen att inga granskningsåtgärder
vidtagits under år 2020. Enheten är dock enig om att det var en lång handläggningstid.
Det som är gemensamt för samtliga årsräkningar med lång handläggningstid är att dessa
har varit svårutredda på grund av att redovisningen varit bristfällig. Det har varit svårt att
få in rätt underlag, antingen för att gode mannen inte prioriterat att samverka eller att
gode mannen har haft svårt att förstå på grund av språkförbristningar. I samtliga ärenden
har gode mannen varit nära anhörig till huvudmannen. Tre av årsräkningarna granskades
med anmärkning. Gode männen är entledigade i de ärenden där det riktats anmärkning
mot förvaltningen.
Vid det digitala sammanträdet med Länsstyrelsen framkom att den anser att samtliga
årsräkningsärenden för 2019 skulle varit avslutade per den 31 december 2020. Det är idag
enhetens målsättning att få även de mer svårutredda årsräkningsärendena avseende 2020
avslutade per den 31 december 2021.
Kostnader för huvudman
Avseende akt 82 5519, gemensamt ägd bostadsrätt.
Frågan var om huvudmannen ska ha kvar sin bostadsrätt som ägs gemensamt med
hustrun. Länsstyrelsen anser att nämnden ska göra en bedömning om det är i
huvudmannens intresse att behålla egendomen och således bidra ekonomiskt till att
bibehålla värdet på den, eller om den bör avyttras. Denna bedömning bör dokumenteras
i akten.
Enheten anser att det är förvaltaren som i första hand som ska göra en bedömning av om
bostaden ska behållas eller ej. Detta har påtalats för förvaltaren och han ska inkomma
med ett svar efter att han undersökt frågan närmare. När förvaltaren har lämnat sitt svar
på frågan kan nämnden därefter göra en bedömning av saken. Enheten har lagt upp ett
bevakningsärende för att inte tappa frågan.
Godmanskap 11:3 föräldrabalken
I länsstyrelsens rapport framgår att i akt 82 7326 saknas en arvskungörelse.
Överförmyndarenheten kan konstatera att det fanns en arvskungörelse i akten. Den hade
häftats ihop med inlämnad bouppteckning och inte registrerats särskilt. Arvskungörelsen
har registrerats för sig.
Akt 82 6701, avsaknad av redogörelse för varför dödsboet inte är skiftat.
Det var känt för överförmyndarenheten varför dödsboet inte har skiftats ut. De arvingar
som för närvarande finns är de okända arvingar som gode mannen bevakar rätten för.
Det är inte möjligt att skifta ut ett dödsbo innan dödsbodelägarna är kända. Gode
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mannen redogör för förvaltningen av dödsboet i en årsräkning. Enheten kan dock hålla
med om att den borde ha fattat beslut om att redogörelse ska lämnas vid en bestämd tid
då det i föräldrabalken är ett skallkrav på att ställföreträdaren ska lämna en sådan
redogörelse.
Otydligt registerutdrag
I akt 82 6797 finns det två ställföreträdare med ett delat uppdrag. Registerutdrag har
utfärdats för var och en av ställföreträdarna med omfattningen av uppdraget angiven var
för sig. För att kunna se ställföreträdarskapets hela omfattningen behöver en se båda
registerutdragen.
Frågan är avhängig ärendesystemet Provisums utförande. Enheten har lyft frågan till
systemförvaltaren för att få saken åtgärdad. Enheten justerar registerutdragen manuellt
tillsvidare.
Hantering av akter vid ändring av ställföreträdarskap
I ärenden där förvaltarskap övergått till godmanskap eller ärenden övergått från
godmanskap till förvaltarskap har enheten avslutat akten och lagt upp en ny akt.
Handlingar som är aktuella för den nya akten har då förvarats i den avslutade akten.
Dock har enheten bevarat den avslutade akten tillsammans med den nya akten varför
handlingar från den gamla akten ändå varit tillgängliga.
Enligt Länsstyrelsen behöver inte en akt avslutas när ett ställföreträdarskap övergår från
godmanskap till förvaltarskap och tvärtom. Då enheten finner det arbetssättet mer
effektivt har enheten valt att ändra sina rutiner i det avseendet. Saken är därmed åtgärdad.

Ekonomiska konsekvenser
Av de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas, med anledning av Länsstyrelsens
inspektion, ryms inom budgetramen.

Konsekvenser för barn
De åtgärder som vidtas eller har vidtagits med anledning har Länsstyrelsens inspektion
har inga särskilda konsekvenser för barn.

Bilagor
Länsstyrelsens inspektionsprotokoll av den 2021-10-05, Beteckning 203-8905-202

Ann-Charlotte Oetterli
Enhetschef
Överförmyndarenheten
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