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Elektroniska underskrifter inom 
överförmyndarverksamheter 
 

eSam anser att vår slutsats angående krav 
på kvalificerad elektronisk underskrift var 
för långtgående 

Vi har blivit kontaktade av representanter från 
eSam:s rättsliga expertgrupp. eSam är ett frivilligt 
och medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och Sveriges Kommuner 
och Landsting gällande frågor om digitalisering. De ansåg att vår slutsats om krav på 
kvlificerad elektronisk underskrift var för långtgående och vi hade därför ett möte där de 
informerade om sitt pågående arbete inom detta område. 
 

eSam anser att avancerade elektroniska underskrifter bör vara tillräckligt i 

förhållande till föräldrabalkens krav på heder och samvete 

På mötet förklarade de att det – för att straffrättsligt ansvar ska komma i fråga när 
uppgifter lämnas skriftligt på heder och samvete – inte längre krävs ett egenhändigt 
undertecknande, det vill säga en på papper gjord underskrift. År 2013 ändrades nämligen 
brottsbalkens bestämmelse om osann försäkran så att även en elektronisk försäkran på 
heder och samvete kan omfattas av straffansvaret, se 15 kap. 10 § brottsbalken. 
 
Den här förändringen innebär att ställföreträdare kan lämna in redovisningshandlingar till 

överförmyndaren elektroniskt. Frågan som återstår är vilken typ av elektronisk underskrift 
som bör användas. Enligt eSam bör avancerade elektroniska underskrifter, till exempel 
BankID, vara tillräckliga i förhållande till föräldrabalkens krav på heder och samvete. Denna 
syn överensstämmer enligt eSam även med de befintliga hänvisningar till elektronisk 
underskrift enligt eIDAS-förordningen som finns i svensk lagstiftning, till exempel i 
aktiebolagslagen. eSam arbetar för övrigt med att ta fram en vägledning inom detta 
område. Den bör vara klar under hösten. Vi kommer därför att återkomma med mer 
information.  

>> För att läsa mer om eSam:s verksamhet kan du gå in på deras webbplats  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Få verksamheter har 
rapporterat in statistik 
till Länsstyrelsen  

 
Det är fortfarande väldigt få verksamheter 
som har rapporterat in statistik till 
länsstyrelsernas system. Vi vill därför 
återigen uppmana er att rapportera in er 
statistik så snart som möjligt.  
 
Om ni har frågor om systemet får ni gärna 

  

 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm
http://www.anpdm.com/form/444B58437147435F4571/434A5A43704343504671
http://www.esamverka.se/


 

kontakta oss i Stockholm eller Helle Bryn-
Jensen på Länsstyrelsen i Dalarna.  
 

>> Till systemet för att rapportera in 

statistik  

   

 

 

 

  

Förordnade förmyndare är 

redovisningsskyldiga 
 
Under året har vi uppmärksammat en hel del 
ärenden där förordnade förmyndare inte har 
lämnat in redovisningshandlingar. Vi vill därför 
betona vikten av att ni bevakar och följer upp 
dessa typer av ärenden.  
 

Särskilt förordnade vårdnadshavare är 

också förmyndare 

En särskilt förordnad vårdnadshavare är också 
förmyndare för barnet och omfattas av reglerna i 
föräldrabalken (FB) gällande särskilt förordnade 
förmyndare, se 10 kap. 3 § FB. Det innebär 
exempelvis att de är redovisningsskyldiga och att de 
ska lämna in förteckning, årsräkningar och en 
sluträkning till överförmyndaren över den egendom som de förvaltar, se 14 kap. 1, 15 och 

18 §§ FB.  
 
Granskning av redovisningshandlingar utgör en central del av ert tillsynsansvar över 
ställföreträdare och syftar till att kontrollera att ställföreträdaren använder huvudmannens 
eller barnets tillgångar till dennes fördel, se 16 kap. 1 och 3 §§ FB. Det innebär att ni också 
måste bevaka att ställföreträdare lämnar in redovisning och att de gör det i rätt tid. Brister i 
dessa avseenden kan vara tecken på att ställföreträdaren inte sköter sitt uppdrag. 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Delegation av beslut 
 

Vi har under året också noterat att det har 
fattats beslut i strid med reglerna om 
delegation. Vi vill därför uppmärksamma er på 
att vissa beslut inte kan delegeras utan måste 
fattas av en överförmyndare eller 
överförmyndarnämnd. Förutsättningarna för 
delegation framgår av 19 kap. 14 § 
föräldrabalken (FB).  

 

Beslut som inte får delegeras 

Dessa typer av beslut måste alltid fattas av 
nämnden samfällt eller av överförmyndaren själv: 
 

• 
 

en framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige 

• 
 

beslut att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget enligt 11 kap. 
20 § FB 

• 
 

beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo  

• 
 

beslut att förelägga vite. 

 

 

 

 

 

  

https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/


Den som fått delegation att avgöra vissa typer av ärenden är ibland skyldig att hänskjuta 
frågan till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden. Det gäller exempelvis när han 
eller hon anser att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett 
visst fall inte bör meddelas eller beslutas. Detsamma gäller också om han eller hon anser 

frågan tveksam.  
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