
NACKA – VÄRMDÖ - VAXHOLM

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

Enhetschef Ann-Charlotte Oetterli



ÖPPET HUS 

• Start 17.00

• Information om överförmyndarverksamheten ca 30-45 min

• Matiga wraps och kaffe och tårta

• Mingel runt stationer och prata med en handläggare eller 
politiker eller med varandra.

Stationer:

➢Visning av e-tjänster i Valter för gode män och förvaltare

➢Dödsbohandläggning 

➢Vräkningsförebyggande

➢Budget- och skuldrådgivning

• Slut 19.00



Samverkan mellan två nämnder

• Värmdö och Vaxholm överförmyndarnämnd är genom avtal sedan år 
2011 en gemensam nämnd.

• Nacka överförmyndarnämnd och Värmdö/Vaxholms 
överförmyndarnämnd har ingått avtal om en gemensam 
tjänstemannaorganisation per den 1 december 2019.

• Fortfarande två olika nämnder

• Överförmyndarenheten i Nacka kommun handlägger ärenden enligt 
föräldrabalken till båda nämnderna. 

• Alla gode män, förvaltare och förmyndare som verkar i Nacka, Värmdö 
och Vaxholm kommer bli granskade och få service genom handläggarna 
på Nacka kommuns Överförmyndarenhet



NACKA

Överförmyndarnämnden i Nacka
Tre ledamöter och tre ersättare

Säte i Nacka

Värmdö och Vaxholm

Överförmyndarnämnden i Värmdö och Vaxholm
Gemensam nämnd

Tre ledamöter och tre ersättare
Säte i Värmdö

Överförmyndarenheten i Nacka stadshus
Enhetschef

9-11 handläggare

Nacka
1000 akter

VV
480 akter



PERSONERNA I NÄMNDERNA

NACKA ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

• Hans Lenkert ordförande C

• Mats Granath 1:e vice ordförande L

• Åsa Norrman Grenninger 2:e vice 
ordförande S

• Eivor Örenmark ersättare M

• Kristina Granlund ersättare NL

• Jonathan Derneborg ersättare KD

VÄRMDÖ/VAXHOLM 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

• Fredrik Snejbjerg ordförande L

• Anna Norström Hvitfeldt 1:e vice 
ordförande C

• Kerstin Bäcklund 2:e vice 
ordförande S

• Peter Brännström ersättare KD

• Ulf Björneheim ersättare L

• Ulla Olausson ersättare S



Verksamhetsstatistik 2019
• Storlekskillnad: Värmdös verksamhet är ca 50 % av Nackas verksamhet                                                          

Nacka 

överförmyndarnämnd 2019-12-31

Godmanskap FB 11:4 411

Förvaltarskap FB 11:7 86

Förmyndarskap 483

Godmanskap FB 11:1-3 23

Godmanskap, EKB 9

Antal ställföreträdarskap 1012

Antal årsräkningar 583

Granskade med 

anmärkning 6

Värmdö/Vaxholm 

överförmyndarnämnd 2019-12-31

Godmanskap FB 11:4 209

Förvaltarskap FB 11:7 43

Förmyndarskap 218

Godmanskap FB 11:1-3 6

Godmanskap, EKB 9

Antal ställföreträdarskap 485

Antal årsräkningar 242

Granskade med 

anmärkning 3



Nacka – Värmdö – Vaxholm
2020

• 162 000 invånare och 1500 akter/huvudmän

Nacka överförmyndarnämnd och 

Värmdö/Vaxholm överförmyndarnämnd 2019-12-31

Godmanskap FB 11:4 620

Förvaltarskap FB 11:7 129

Förmyndarskap (barn under 18 år) 701

Godmanskap FB 11:1-3 29

Godmanskap - ensamkommande 18

Antal ställföreträdarskap 1497

Antal årsräkningar 825

Granskade med anmärkning 9



Personal på Enheten
• Ansvarig direktör (processägare) Frida Plym Forshell

• Enhetschef Ann-Charlotte Oetterli 

• Överförmyndarhandläggare:

• Marie Wahlgren (80 %) Anna Maria Arnell (20 %)

• Maria Dorch

• Sandra Knoll 

• Jenny Lundström

• Mikael Svensson

• Victor Gustafsson

• Sanna Valkonen

• Anette Malmkvist (administrativ handläggare)

• Tillfällig personal för granskning:

• Marek Loutfi

• Patrik Martinson



Vad gör vi på överförmyndarenheten?
• Vi utreder om behov av och ansöker om god man och förvaltare till 

tingsrätten

• Vi granskar förteckningar, årsräkningar och sluträkningar och andra 
redogörelser som ställföreträdare ska lämna in

• Vi fattar beslut om:

• arvode till gode män och förvaltare

• tillstånd till att använda överförmyndarspärrade medel

• försäljning och köp av bostadsrätt och fastighet

• placering av medel vid mer riskfyllda placeringar

• samtycke till bodelning och arvskifte

• en god man/förvaltare får ingå kreditavtal/låneavtal för sin huvudman

• byte av god man och förvaltare

• ungdomar får starta och driva företag 



Beslutsintensiv myndighet – endast Nacka år 2019
Ärendetyper  Antal

Anmälan/ansökan om god man och förvaltare 151

Granskade förteckningar, års- och sluträkningar 787

Arvodesbeslut 549

Uttagstillstånd 336

Försäljning och köp av fastighet och bostadsrätt 43

Tillstånd till placering av medel 13

Samtycke till bodelning/arvskifte 37

Beslut om byte av god man och förvaltare 80

Beslut om att ungdomar får driva rörelse 8

Klagomålsärende på ställföreträdare 32

Förordnande av tillfälliga godmanskap 26

Summa 2062



Rutiner för årsräkning
• Lämnas senast den sista februari 2020 

• Årsräkningar lämnade via e-tjänsten prioriteras 
(gäller endast Nacka) och granskningen har 
påbörjats för dessa.

• I övrigt granskas årsräkningar i turordning efter 
ankomst.

• Nya ställföreträdare granskas med prio och 
fördjupat.

• 25 % av årsräkningarna väljs ut slumpvis för 
fördjupad granskning.

• Vi räknar med att klara arvodesbesluten senast 
30 juni 2020. 

• Helt klara med granskningen av årsräkningarna 
till 30 september 2020



Rutiner för granskning
• Handläggarna ställer frågor via e-post, telefon 

eller brev för att reda ut oklarheter. Var så 
tydliga som möjligt vid redovisningen.

• Differenser måste utredas och förklaras

• Stora klumpsummor godtas ej utan förklaring

• Egna medel till huvudmannen ska redovisas att 
de kommit huvudmannen tillgodo

• Hur huvudmannen använt sina egna medel ska 
inte redovisas.

• Vi tittar lite extra på guldkanten och skulder i år.

• Redogörelsen ska fyllas i utförligt gällande 
uppdraget under året. 

• Boendeenkät skickas ut



Handläggningstider

Det beror alltid på vilket underlag som ges in och 
vilken typ av ärende. Ett komplett underlag ger 
snabbare handläggning. 

Kompletta ansökningar:

• Uttagstillstånd 2-5 arbetsdagar

• Försäljning fastighet/bostadsrätt ca 2 veckor

• Arvskifte ca 3 veckor

• Byte god man/förvaltare är helt avhängigt 
uppdragets svårighetsgrad: 2-6 månader

• Sluträkning inklusive arvode 1-2 månader

• Tillfällig god man 2 veckor



Drop in för vägledning

• Tisdag den 11 februari av två handläggare

• Kl. 13.00 -14.30 och 15.00 -16.30

• Måndag den 17 februari av två handläggare

• Kl. 16.00 – 18.00 

• Drop in betyder att du kommer utan att boka 
tid i förväg. Du kan få vänta på din tur om det 
kommer flera vid samma tidpunkt.

• Anmäl dig i receptionen



Service kontra tillsyn

• Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet och varje 
ställföreträdare utövar sitt uppdrag självständigt utifrån 
egna beslut. 

• Överförmyndarenheten kan inte säga till en ställföreträdare 
vilket beslut denne ska ta. Vi kan ge information och berätta 
om gällande rätt.

• Handläggare måste agera objektivt och sakligt i sin 
handläggning och information. 

• Mentorskap – vi erbjuder mentorer

• Certifiering – du kan bli certifierad efter att vissa krav är 
uppfyllda



Blanketter och e-tjänster
• Arbete pågår för att få in Värmdö och Vaxholms ärenden i ett gemensamt 

verksamhetssystem med Nackas ärenden. 

• Klart senast mitten av mars.

• www.nacka.se/godman - NACKA använder i första hand e-tjänster

• www.varmdo.se/godman - VÄRMDÖ/VAXHOLM använder pappersblanketter

• Efter mitten av mars gäller endast www.nacka.se/godman

• Använd tillgängliga e-tjänster för 

• Förteckning, års- och sluträkning 

• Ansökan om uttagstillstånd

• Ansökan om försäljning av fastighet/bostadsrätt

• Ansökan om arvskifte och tillfällig god man

• Ansökan om entledigande

http://www.nacka.se/godman
http://www.varmdo.se/godman


Kontaktvägar

• Telefon: 08-718 92 12

• Telefon Nacka kommuns växel 08-718 80 00 

• E-post: overformyndaren@nacka.se

• Postadress: Överförmyndarenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka

• Webb: www.nacka.se/godman och www.varmdo.se/godman

• Vi svarar på telefon säkrast mellan 09.00 - 16.00 på vardagar. Dag före 
helgdag 09.00 - 12.00. Klämdagar och helgdagar stängt.

• Ibland är vi på utbildning eller gemensamma möten. Vänligen lämna ett 
meddelande om du inte når fram. Vi ringer upp!

• Vi svarar på e-post dagligen men inom två dagar ska du ha fått en 
respons om du inte fått det samma dag.

mailto:overformyndaren@nacka.se
http://www.nacka.se/godman
http://www.varmdo.se/godman


För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


