
 

 

Länsstyrelsernas informationsblad i 
överförmyndarfrågor 
2:2017 
 
I detta blad kommer vi att berätta om: 
 

• Överförmyndarnas behov av underlag vid åldersbedömning av ensamkommande 
barn 

• Påminnelse om statistiken för 2016 
• Länsstyrelsernas samverkan 

 
Åldersbestämning av ensamkommande barn 
 
Såsom länsstyrelserna tagit upp tidigare ska varje myndighet som kommer i kontakt 
med ensamkommande asylsökande barn självständigt ta ställning till ålder hos personen 
inom ramen för sin verksamhet och utifrån det regelverk som styr denna. I praktiken har 
dock Migrationsverkets beslut om ålder många gånger stor betydelse vid den 
åldersbedömning som den andra myndigheten själv ska göra. Detta torde i synnerhet 
gälla om en medicinsk åldersbedömning också görs i asylärendet.  
 
Länsstyrelserna förstår att det är angeläget för överförmyndarna att ha tillgång till ett 
bra underlag vid bedömningen av åldern på ett ensamkommande barn. Vi anser att det 
kan finnas skäl för överförmyndarna att få ta del av Migrationsverkets underlag och 
naturligtvis också av socialtjänstens och skolans handlingar.  
 
Överförmyndarna kan begära att få ta del av Migrationsverkets underlag. Verket kan 
dock komma att vägra ett utlämnande med hänsyn till s.k. utlänningssekretess.  
 
Överförmyndaren kan om Migrationsverket vägrar ett utlämnande av allmänna 
handlingar på grund av sekretess överklaga ett sådant beslut till kammarrätten inom tre 
veckor från dag för beslut.  
 
I ett överklagande skulle 10 kap. 27 § OSL, den s.k. generalklausulen, kunna användas. 
Den säger att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas till en myndighet om det är 
uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen ska skydda. Ett sådant intresse skulle enligt länsstyrelsernas bedömning 
t.ex. kunna föreligga om överförmyndaren utan tillräckligt underlag inte kan fatta ett 
beslut om att ett ensamkommande barn är 18 år och därför inte ska ha en god man. Ett 

 



 

 

barn som felaktigt bedöms vara 18 år kan i en sådan situation komma att lämnas utan 
ställföreträdare. 
Överförmyndarna kan även åberopa 16 kap. 10 § föräldrabalken där det framgår att 
socialnämnder och andra myndigheter är skyldiga att lämna de uppgifter som behövs 
för överförmyndarens tillsynsverksamhet. 
 
Flera överförmyndare har fått avslag vid begäran om utlämnande av handlingar från 
Migrationsverket. Besluten har överklagats till kammarrätten som dock ännu inte 
meddelat någon dom. Så snart kammarrätten meddelar dom återkommer länsstyrelserna 
med besked om denna. 
 
Överförmyndarstatistik 
 
Systemet är öppet 
Vi påminner om att vi vill få in era uppgifter för 2016 i statistikverktyget senast den 31 
maj 2017! 
 
Om ni inte kommer in i systemet 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Grunddata/Data  hör av er till 
ofm.dalarna@lansstyrelsen.se eller till er egen länsstyrelse.  
 
Länsstyrelsernas samverkan 
Länsstyrelserna har under våren fortsatt sitt samverkansarbete med att bl.a. ta fram 
gemensamma rutiner och verktyg för att säkerställa att vi alla arbetar på ett rättssäkert 
sätt. I dagarna blir uppföljningsrapporten för tillsynsåret 2016 klar.  
Länsstyrelserna har vid uppföljningen funnit bl.a. att de flesta kommuner nu har har ett 
bättre arbetsläge och att handläggningstiderna för förordnande av gode män för 
ensamkommande barn är godtagbara. Vi kan också se att de flesta kommunerna har 
rutiner för den årliga särskilda granskningen av förvaltarskap och att arbetet med detta 
sker vid särskilda tidpunkter under året. 
 
Den 12 april bjöd länsstyrelserna in Sveriges Kommuner och Landsting, Föreningen 
Sveriges Överförmyndare, Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare m.fl. till ett 
gemensamt möte med syfte att lyfta organisationernas olika behov och frågeställningar. 
Det blev ett bra möte med många konstruktiva ideer som vi kommer att arbeta vidare 
med framöver.  
 
Länsstyrelserna arbetar även vidare på en gemensam riskbaserad kritiktrappa och 
gemensamma rutiner och checklistor vid inspektioner.  
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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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