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Nu ska ni rapportera in er statistik  

 
Länsstyrelserna har nu lanserat det system i vilket ni ska rapportera in statistik om era 
verksamheter. Länsstyrelsen i Dalarna har tidigare bett er bekräfta era e-postadresser och 
lagt upp era användare i systemet.  
 
Vi vill därför uppmana er att rapportera in er statistik så snart som möjligt.  

>> Här kommer ni till systemet för att rapportera  

  

  

 

 

 

 

  

Motivering av beslut fattade i nämnd  
 
I Länsstyrelsens förra nyhetsbrev lyfte vi frågan 
om motivering av beslut. Detta nyhetsbrev 
fortsätter på temat genom att vi lyfter frågan om 

motivering av beslut fattade i nämnd.  
 

Nämndens egna skäl måste framgå av 
beslutet  
För varje beslut av en överförmyndare eller en 

överförmyndarnämnd i ett ärende enligt 
föräldrabalken, FB, ska det finnas en handling av 
vilken framgår vem som har fattat beslutet, vem som 
har varit föredragande samt beslutets dag och dess 
innehåll (se 19 kap. 13 § st 2 FB). Ett beslut genom vilket en myndighet avgör ett ärende ska 
innehålla de skäl som har bestämt utgången, om ärendet avser myndighetsutövning mot 
någon enskild. Det finns dock vissa undantag, exempelvis 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], FL).  
 
Vad gäller beslut fattade i nämnd har Riksdagens ombudsmän, JO, uttalat följande angående 
förhållandet mellan förvaltningens tjänsteutlåtande och motiveringen av beslutet i 

nämndprotokollet (se JO:s protokoll från inspektion den 3–5 november 2015, dnr 5880-
2015):  
 
”Av protokollet över nämndens beslut i ett ärende måste, när motiveringsskyldighet 
föreligger, framgå vad som är nämndens egna skäl. Det är inte tillräckligt att nämnden i 
protokollet anger att man beslutar enligt förvaltningens förslag. Nämndens skäl behöver ju 
inte sammanfalla med de skäl som handläggarna presenterat för nämnden även om utgången 
blir den som har föreslagits. Besluten behöver alltså innehålla ett avsnitt med nämndens skäl 
t.ex. under rubriken ”Nämndens bedömning”. Om nämnden instämmer i de beslutsskäl som 
har redovisats under ärendets beredning, behöver nämnden inte ordagrant upprepa skälen. 
Det måste dock klart framgå att nämnden har gjort en egen bedömning, t.ex. genom att i sitt 
beslut ta in en hänvisning som t.ex. ”På de skäl som har anförts av förvaltningen beslutar 

nämnden att - - -”. En sådan modell förutsätter emellertid att innehållet i det yttrande som 
det hänvisar till har tagits in i protokollet eller utgör en bilaga till det.”  
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När ska parter underrättas om era beslut?  
 
Vi vill också passa på att lyfta frågan om när ni ska 

underrätta parter om era beslut. FL innehåller 
bestämmelser som reglerar detta. Av 21 § FL framgår 
att en sökande, klagande eller annan part ska 
underrättas om innehållet i det beslut genom vilket 
myndigheten avgör ärendet, om detta avser 
myndighetsutövning mot någon enskild. Parten 
behöver dock inte underrättas om det är uppenbart 
obehövligt. Bestämmelsen anger inte när 
underrättelse¬skyldigheten ska fullgöras. Det följer 
emellertid av 7 § FL att parterna ska underrättas så 
snart som möjligt.  
 

Parter ska genast underrättas om beslut 
som är omedelbart verkställbara  

Om beslutet är verkställbart samma dag som beslutet fattas finns det i doktrin uttalanden om 
att parterna genast bör underrättas om beslutet (se Hellners och Malmqvist, 
Förvaltningslagen med kommentarer, 31 maj 2010, Zeteo, kommentaren till 21 §). Av 20 

kap. 8 § FB framgår att ett beslut som överförmyndaren meddelar i ett ärende om 
förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap enligt FB gäller omedelbart, även om det 
överklagas (med undantag för beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo). 
 
Även JO har uttalat att det inte finns någon möjlighet att vänta med att underrätta en part 
om ett beslut som är omedelbart verkställbart. Parterna ska enligt JO omedelbart underrättas 
om sådana beslut och JO har framfört kritik i fall där så inte skett (se JO 2014/15 s. 523, dnr 
427:2013).  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

God man för ensamkommande barn och 
boendefrågor  
 
Flera överförmyndare har under året uppgett till oss 
att kommuner börjat flytta ”hem” ensamkommande 
barn som tidigare anvisats till en annan kommun. Viss 

oklarhet verkar råda kring vilken bestämmanderätt 
den gode mannen och barnet har i dessa frågor och vi 
vill därför belysa några ställningstaganden i ämnet.  
 

Gode män likställs med vårdnadshavare  

JO har i ett beslut (dnr 5778-2015) skrivit om detta. 
Ärendet handlar om omplacering av två 
ensamkommande barn som vid tidpunkten var över 15 

år gamla och där varken dem eller deras gode man 
blev tillfrågade om flytten. JO skriver att enligt 
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
får både barn över 15 år och vårdnadshavare ställning som part i ett ärende hos 
socialnämnden. Enligt JO likställs gode mannen med en vårdnadshavare och har getts samma 
befogenheter som en sådan. Om ett barn över 15 år motsätter sig en omplacering kan 
socialnämnden i kommunen inte utan vidare besluta att barnet ska flytta då insatser enligt 
SoL bygger på frivillighet. Socialtjänsten borde därför både ha samrått med gode mannen och 
hämtat in samtycke från barnen innan de fattade beslut om omplacering.  
 

Barnet har inte en ovillkorlig rätt att få en viss bestämd insats av 

socialnämnden  

I ett beslut från Kammarrätten i Göteborg (mål nr 4272-15) har en fråga om byte av 
boendeform för ensamkommande barn hanterats. Barnet – som vid tidpunkten var under 15 

 

 

 

 

  



år – placerades i ett familjehem i en annan kommun. Socialnämnden uppgav efter en tid att 

det inte var en fast placering och erbjöd plats på ett boende för ensamkommande barn i den 
egna kommunen. Den gode mannen och barnet tackade nej till placeringen och ansökte om 
att barnet skulle få fortsätta bo i ett familjehem. Socialnämnden beslutade att avslå ansökan, 
beslutet överklagades och Kammarrätten prövade därför frågan om barnet hade behov av att 
bo i familjehem eller om ett HVB-hem var tillräckligt. Kammarrätten skriver i domskälen att 
vid bedömningen av lämplig insats ska hänsyn tas till den enskildes önskemål, men att hen 
inte har någon ovillkorlig rätt att få en viss bestämd insats. Kammarrätten bedömde att 
barnets behov av stöd och vård kunde tillgodoses genom en placering på ett HVB-hem.  
 

Socialnämnden avgör vad barnet är i behov av för insats, medan insatsen i 

sig bygger på frivillighet  
Som vi tolkar kammarrättens dom så behandlar den endast frågan om barnet hade rätt till en 
viss insats enligt SoL (familjehem). Kammarrätten för inget resonemang om vilken roll en god 
man har när det gäller frågan om var ett barn ska bo.  
 
Av domen framgår att om en god man (som enligt JO likställs med en vårdnadshavare) 
ansöker om en viss insats enligt SoL, eller om det annars ska prövas om ett barn har rätt till 
en sådan, är det socialnämnden som ska göra bedömningen av behovet. Vare sig den gode 

mannen eller barnet har en ovillkorlig rätt att välja en specifik insats. Om socialnämnden vid 
ett tillfälle kommit fram till att barnet är i behov av en viss placering, till exempel i ett 
familjehem, kan alltså socialnämnden i ett senare skede komma fram till att barnet inte 
längre är i behov av den specifika insatsen. Barnet kan då behöva flytta.  
 
Insatser enligt SoL bygger dock på frivillighet och socialnämnden kan därför, enligt JO, inte 
utan vidare placera ett barn i en ny insats. De måste först samråda med gode mannen och 
hämta in samtycke från barnet, om hen hunnit fylla 15 år.  

   

 

 

 

  

Överförmyndarens samtycke krävs inte för att 
hyra ut en bostadsrätt  
 
Länsstyrelsen har den senaste tiden fått anledning att 
påtala att ställföreträdares uthyrning av en bostadsrätt 

inte kräver överförmyndarens samtycke. Vi vill därför 
passa på att lyfta frågan även i detta sammanhang.  
 
Enligt 13 kap. 10 § st 1 p. 4 och 14 kap. 11 § st 1 p. 4 
FB får förmyndare, förordnade förmyndare, gode män 
och förvaltare endast med överförmyndarens 
samtycke låta inteckna, hyra ut eller på något annat 
sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller 
tomträtt.  
 
En bostadsrätt utgör inte fast egendom och uthyrning 

av en sådan faller därför utanför bestämmelsens 
tillämpningsområde. Det finns inte heller några andra 
bestämmelser i FB som ställer krav på överförmyndarens samtycke vid uthyrning av en 
bostadsrätt.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 
Slutligen vill vi önska 
er alla en trevlig 
sommar!  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

SHARE TO  
         

  

  

  

 

Länsstyrelsen Stockholm  Box 22067  104 22 Stockholm  Besök: Regeringsgatan 66  Telefon 010-223 10 00  
 

www.lansstyrelsen.se/stockholm  
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