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I detta blad kommer vi att berätta om aktuella avgöranden och beslut 

inom området allmänna handlingar och om reservforum när 

ensamkommande barn har avvikit m.m. 

 

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 uppdraget. Vi kommer från och med nästa år 

att skicka ut informationsbladet mer kontinuerligt.  
 
 

Aktuellt inom rättspraxis 

 

Dom i Kammarrätten i Stockholm (2015-09-30, mål nr 6855-15) 

Överförmyndaren borde ha utrett om den man som fått avslag på en begäran om att ta 

del av allmänna handlingar varit en sådan nära släkting som har insynsrätt i aktuella 

förhållanden. Överförmyndaren borde också ha utrett om ett utlämnande av uppgifterna 

kunde orsaka men för den enskilde. 

 

Dom i Kammarrätten i Stockholm (2016-09-02, mål nr 4208-16) 

En god man för ensamkommande barn får inte ta del av uppgifter som i förtroende 

lämnats till socialtjänsten, med hänsyn till den ensamkommandes ålder och utveckling. 

Vissa uppgifter var strängt personliga och den ensammankommande hade motsatt sig att 

uppgifterna lämnats ut. 

 

Justitieombudsmannen (JO, 2016-06-22, dnr 4295-2015) 

Överförmyndarnämnden hade beordrat en förvaltare att säga upp sin huvudmans 

hyresavtal. Nämnden kan, enligt föräldrabalkens bestämmelser, inte tala om hur en 

förvaltare ska göra. Agerandet stod enligt JO i strid med legalitetsprincipen i 

regeringsformen. 

 

 

 



 

 

Reservforum när ensamkommande barn avvikit 

 

Vi har fått många frågor om vad som gäller när ett ensamkommande barn har avvikit.  

 

Överförmyndarnämnden i Stockholms stad är behörig överförmyndare för ärenden om 

godmanskap för ensamkommande barn om barnet vare sig är folkbokfört eller vistas i 

någon kommun. Detta enligt 11 kap. 25 § och 16 kap. 2 § föräldrabalken. 

 

Detta innebär enligt länsstyrelsernas bedömning att en överförmyndare eller 

överförmyndarnämnd som får uppgifter om att ett ensamkommande barn avvikit från 

kommunen, och det är okänt var barnet vistas, ska överlämna det aktuella ärendet till 

Överförmyndarnämnden i Stockholms stad. Detta enligt 6 § 

förmynderskapsförordningen. Det är sedan Överförmyndarnämnden i Stockholms stad 

som avgör vad som ska hända i ärendet.  

 

Länsstyrelserna bedömer också att det inte finns några lagenliga undantag från 

ovanstående regler. 

 

Skrivelse från Sveriges Överförmyndare 

 

Länsstyrelserna har tagit emot en skrivelse från Sveriges Överförmyndare med ett antal 

frågor angående godmanskap för ensamkommande barn. Länsstyrelserna kommer i 

nästa års första informationsbrev göra en genomgång av hur rättsläget ser ut inom 

området. 

 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne 

län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Länsstyrelsern 

i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Östergötlands län 

 

 


