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I detta blad kommer vi att berätta om: 
 

• Länsstyrelsernas rapport till Justitiedepartementet 
• Kammarrättsavgörande i mål om överförmyndarens rätt att se handlingar från 

Migrationsverket avseende åldersbedömning 
 
Länsstyrelsernas rapport till Justitiedepartementet 
Den 1 september lämnade länsstyrelserna slutredovisning till Justitiedepartementet 
avseende det uppdrag som länsstyrelserna fick den 30 juni 2016.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att rapporten pekar på ett antal saker som kan ge bättre 
skydd för den enskilde, exempelvis ändrade regler för redovisning av huvudmännens 
medel och ett nationellt ställföreträdarregister. Det är idag svårt för Länsstyrelserna och 
framför allt för överförmyndarna att granska och säkerställa att de utsatta personerna får 
det skydd de behöver. Med tydligare regler har Länsstyrelserna och överförmyndarna 
lättare att göra en mer rättssäker tillsyn. Det är också viktigt att överförmyndarna är 
organiserade på ett sådant sätt att deras arbete blir rättssäkert och att deras och 
ställföreträdarnas kompetens säkerställs. Länsstyrelserna kommer i nästa års 
gemensamma tillsynsinriktning bl.a. redovisa de kunskapsöverförande moment 
länsstyrelserna prioriterar. Länsstyrelserna samverkar också för en gemensam 
kritiktrappa som ska göra  kritiken mot överförmyndarna lika och tydlig. En kritiktrappa 
visar vilka omständigheter som ska leda till att Länsstyrelsen riktar kritik mot en 
överförmyndare och vilken tyngd sådan kritik ska ha.   
 
Rapporten kan laddas hem från Länsstyrelsen i Västra Götalands läns hemsida via 
följande länk: Länsstyrelserapporten 
 
Kammarrättens i Jönköping dom i mål 1454-17 
Såsom informerades om i föregående brev så har överförmyndaren i Stenungsunds 
kommun överklagat Migrationsverkets beslut att inte lämna ut delar av beslut om bl.a. 
åldersuppskrivning.  
 
 
 
 

 

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/overformyndare/redovisning-lansstyrelserna-forbattra-tillsynen-till-overformyndarna.pdf


 

 

Kammarrätten har avslagit överklagandet med hänvisning till att Kammarrätten 
bedömer inte att uppgifterna kan anses nödvändiga i överförmyndarens 
tillsynsverksamhet trots att överförmyndaren uppgett att uppgifterna behövs för att 
överförmyndaren eventuellt avsett att fatta beslut om god man. Kammarrätten fann inte 
heller att det var uppenbart att intresset av att lämna ut uppgifterna till överförmyndaren 
hade företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.  
 
Kammarrätten har alltså tolkat begreppet tillsynsverksamhet i 16 kap. 10 § 
föräldrabalken strikt såsom tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares 
verksamhet, vilket innebär att det enligt Kammarrättens tolkning endast är tillsyn över 
ställföreträdarna som kan ligga till grund för överlämnande av uppgifter enligt 16 kap. 
10 § föräldrabalken.  
 
Länsstyrelsen följer rättsutvecklingen och återkommer i frågan om denna t.ex. prövas i 
Högsta förvaltningsdomstolen.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne 
län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län 
 
 
 
 
Justitiedepartementet har gett länsstyrelserna i uppdrag att förbättra tillsynen av och stödet till landets 
överförmyndare och överförmyndarnämnder. Länsstyrelserna ska se till att det finns en kvalitativ, effektiv 
och enhetlig tillsyn över överförmyndarna. Detta informationsblad är en del av länsstyrelsernas 
genomförande av uppdraget.  
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