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I detta blad informerar vi om: 
 

• Diarieföring av e-pokonversationer 
• Rutiner för god dokumentation  
• Motivering av beslut 
• Ny mandatperiod 
• Mottagningstider 
• Överförmyndarstatistik  

 

Diarieföring av e-postkonversationer 
Vid Länsstyrelsens inspektioner ser vi ofta att e-postkonversationer, ibland 
korrespondens över flera dagar, diareförs som en handling. Vi har också noterat att 
denna typ av korrespondens ibland diarieförs som en upprättad tjänsteanteckning.  
 
Länsstyrelsen vill därför framhålla att allmänna handlingar ska registreras så snart de 
har kommit in eller upprättats hos en myndighet. Av registret ska det framgå datum när 
handlingen kom in eller upprättades, diarienummer, handlingens avsändare eller 
mottagare samt information om vad handlingen rör (se 5 kap. 1-2 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Länsstyrelsen anser därför att det är olämpligt att diarieföra 
e-postkonversationer i samma diarienummer. Varje inkommen eller upprättad handling 
ska diarieföras separat. Alla e-postmeddelanden som skickas från en överförmyndare är 
handlingar i sin ursprungsform och bör därför registreras som en utgående handling och 
inte som en upprättad tjänsteanteckning.  
 

Rutiner för god dokumentation  
Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att överförmyndare har goda rutiner för 
dokumentation. Vi noterar ofta att överförmyndare har mer information om ett ärende 
än vad som har dokumenterats i akten.Vid våra inspektioner påträffar vi ibland 
journalanteckningar och tjänsteanteckningar som inte är diarieförda eller har fått 
aktbilaga 0. Samtliga diarieförda handlingar i akten ska finnas med på aktens 
dagboksblad. 
 
 



 

 

En myndighet som får uppgifter på något annat sätt än genom en handling ska snarast 
dokumentera dem, om de kan ha betydelse för ett beslut i ärendet.  
Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem (se 27 § 
förvaltningslagen (2017:900). God dokumentation bör omfatta även sådant som anger 
och förklarar myndighetens ställningstagande (se prop. 2016/17:180 s. 176). 
 
Även muntliga uppgifter som kommit in till överförmyndaren vid besök eller 
telefonsamtal ska därför dokumenteras. 
 

Motivering av beslut  
I Länsstyrelsens senaste informationblad (1:2022) informerade vi om motivering av 
beslut. Vi vill åter påminna om att ett beslut som kan antas påverka någons situation på 
ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa undantagssituationer, ska innehålla en 
klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt (se 32 § 
förvaltningslagen). Det gäller även beslut om arvode och beslut om medgivande till 
uttag från överförmyndarspärrat konto.  
 

Ny mandatperiod 
Efter att val av överförmyndare, ledamöter av överförmyndarnämnden eller ersättare har 
förrättats ska det anmälas till Länsstyrelsen (se 19 kap. 5 § 5 st. FB). Dessa personer 
väljs för en period om fyra år från och med den 1 januari 2023 (se 19 kap. 7 § FB).  
 

Mottagningstider 
Glöm inte bort att meddela oss era besöks- och telefontider före den 1 januari. (Se 8 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379)) 
 

Överförmyndarstatistik 
Länsstyrelserna vill även påminna er om att lämna in era statistikuppgifter för 
verksamhetsåret 2022 senast den sista februari 2023. Systemet öppnar för inlämning 
efter årsskiftet. Kom ihåg att de uppgifter som vi efterfrågar ska vara per den 31 
december 2022. Vid frågor och funderingar kan ni kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län 
på ofm.dalarna@lansstyrelsen.se.  
 

Med hänliga 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. 
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