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Elektronisk signatur på årsräkningar och 
sluträkningar 
 
En del överförmyndarverksamheter har börjat 
med – eller är på väg att införa - att 
ställföreträdare kan lämna in förteckningar, 
årsräkningar och sluträkningar digitalt. 
Ställföreträdarna skriver då under 
handlingarna med elektronisk signatur, e-
legitimation. Länsstyrelsen har därför tittat 
närmare på vad som gäller för detta. 
 

Handskriven underskrift 

Det finns krav i föräldrabalken på att årsräkningar, sluträkningar och förteckningar ska 
avges på heder och samvete. Vad detta innebär förklaras inte i föräldrabalken men 
uttrycket ”på heder och samvete” används även i andra sammanhang och det finns därför 
förklaringar till vad det innebär i annan lagstiftning. I förarbetet (prop. 2001/02:25 s. 172) 
till ny skattelagstiftning står att något som ”avges på heder och samvete” ska vara 
egenhändigt undertecknat och kan medföra straffansvar för osann försäkran enligt 15 kap. 
10 § brottsbalken. Detta innebär att en person fysiskt måste skriva under något som avges 

på heder och samvete.  
 

Kvalificerad elektronisk signatur 

Enligt en EU-förordning (910/2014) ska en så kallad kvalificerad elektronisk underskrift ha 
samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift. Det finns tre nivåer av 
elektroniska signaturer och kvalificerad är den högsta nivån. Denna förordning gäller från 
den 23 juli 2014 vilket innebär att det numera är möjligt att avge något på heder och 

samvete med hjälp av en elektronisk signatur – men bara om den är kvalificerad. 
>> Läs EU-förordningen 
 
För att en elektronisk signatur ska anses kvalificerad ställs vissa krav. För närvarande är 
det enbart några få som har sådan certifiering. Listan på dem finns hos Post- och 
telestyrelsen (bara på engelska). 
>> List of CSP offering Qualified certificates to the public  

>> Vanliga frågor och svar om kvalificerade elektroniska signaturer, Post- och telestyrelsen  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Motivering av beslut om arvode och 
kostnadsersättning  

 
Länsstyrelsen vill lyfta fram att om en ställföreträdare yrkar ett särskilt arvode eller särskild 
kostnadsersättning för sitt uppdrag och överförmyndaren/överförmyndarnämnden fattar 

beslut om ett lägre belopp, är beslutet delvis ett avslag på ställföreträdarens begäran. Ett 
sådant beslut ska enligt Länsstyrelsens mening som regel innehålla skälen till 
överförmyndarens bedömning.  

  

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
http://www.anpdm.com/form/444B58437147435F4571/434A5A43704343504671
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/314R0910.htm
http://www.pts.se/en-GB/Industry/Internet/Electronic-signatures
https://www.pts.se/sv/Bransch/Internet/Elektroniska-signaturer/Fragor-och-svar/Kvalificerade-elektroniska-signaturer


 
Skälen ska redovisas 

Ett beslut, genom vilket en myndighet avgör ett ärende, ska innehålla de skäl som bestämt 
utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot någon enskild. Skälen får dock i vissa 
fall helt eller delvis utelämnas, bland annat om beslutet inte går någon part emot eller om det 
av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att upplysa om skälen (se 20 § 

förvaltningslagen, 1986:223). 
 

Begripligt, sakligt och förtroendeingivande 

Myndighetsbeslut ska grunda sig på objektivt konstaterbara skäl som också ska redovisas 
öppet i beslutet. Kravet på motivering syftar till att garantera omsorgsfulla, sakliga och 
enhetliga prövningar av ärenden. Det underlättar också för parter och andra att förstå beslut, 

kontrollera dess riktighet och bedöma om det kan löna sig att överklaga. Beslutet måste göra 
det begripligt för parten vilka faktiska förhållanden som är avgörande, vilka rättsregler som är 
tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på de punkter där meningarna kan gå isär (se 
Hellners & Malmqvist, Förvaltningslagen med kommentar (31 maj 2010, Zeteo), 
kommentaren till 20 §). 
 
Justitieombudsmannen har också uttalat att en utebliven eller alltför generell motivering 
försvårar partens möjlighet att finna argument för sin inställning, vilket också får betydelse 
för den överprövande instansen. Väl motiverade beslut är vidare en förutsättning för att 
allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas kompetens och objektivitet. En 
beslutsmotivering ska alltid ange vilka rättsregler som tillämpats men det är inte tillräckligt 
att enbart redogöra för innehållet i den tillämpade bestämmelsen (se JO:s beslut den 18 april 

2013, dnr 6160-2011).  

>> Läs mer i förvaltningslagen  

   

 

 

 

  

Förslag på åtgärder för att förebygga att 
ensamkommande barn försvinner 
 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga 
utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på 
ett eventuellt avslagsbesked. Det är några rekommendationer för 
att förebygga att ensamkommande flyktingbarn försvinner. Det 
framgår av en nulägesrapport som gjorts på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten pekar också ut åtgärder för 
att förenkla utredningen av barn som försvinner.  

>> Läs mer om rapporten Ensamkommande barn som 

försvinner– nulägesanalys  
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http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.HTM
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2016/Pages/forslag-pa-atgarder-for-att-forebygga-att-ensamkommande-barn-forsvinner.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm

