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Detta blad tar upp frågor om godmanskap för ensamkommande 
barn och om statistikverktyget.  
 
 
Åldersuppskrivning och godmanskap för ensamkommande barn  
Det råder ovisshet bland landets överförmyndare om Migrationsverkets beslut att skriva 
upp åldern på ett ensamkommande barn är bindande för överförmyndaren och andra 
myndigheter.  
 
Regeringen har lämnat en lagrådsremiss som grundar sig på departementspromemorian 
Åldersbedömning tidigare i asylprocessen (Ds 2016:37). Flera remissinstanser, 
däribland Justitieombudsmannen, har lyft problematiken med Migrationsverkets beslut 
om åldersuppskrivning i förhållande till andra myndigheter. Frågan behandlas i 
lagrådsremissen men vi avvaktar regeringens proposition som är aviserad till riksdagen i 
slutet av februari.  
 
SKL har även publicerat en PM om: 
Ändrade åldersbestämningar av ensamkommande barn.  
 
Vi avvaktar nu även en dom från Kammarrätten i Göteborg som ska pröva om 
kommuner har rätt till ersättning från Migrationsverket för kostnader för god man även 
efter att Migrationsverket skrivit upp ett barns ålder till myndig.  
 
Tills vidare delar vi den åsikt som förts fram av till exempel Justitieombudsmannen och 
SKL, att det står varje myndighet fritt att självständigt ta ställning i frågor om 
ensamkommande barns ålder, inom ramen för den egna verksamheten. Vid ett sådant 
ställningstagande, som bör ske i varje enskilt fall, bör överförmyndaren beakta 
Migrationsverkets beslut att skriva upp åldern. Ett ställningstagande ska dokumenteras. 
 
Vi återkommer så snart det finns mer information.  
 
 

  

https://skl.se/download/18.2eb808b0159e9ae4eebbe67e/1486647018656/ED+-+%C3%84ndrade+%C3%A5ldersbed%C3%B6mningar+av+ensamkommande+barn+160207.pdf)


 

 

Överförmyndarstatistik 
Den 25 januari publicerade Länsstyrelsen den korrekta statistiken avseende 
verksamhetsåret 2015 så nu kan man se hela rikets samlade siffror på ett korrekt sätt. 
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik 
 
Det finns totalt 230 överförmyndarmyndigheter i landet och av dessa är det 185 som har 
rapporterat. Genom att klicka på ”Ändra sökning” kan man välja ut vilka kommuner 
man vill titta på.  
 
Några intressanta siffror ur statistiken visar att det finns 58 288 godmanskap enligt 11 
kap. 4 § föräldrabalken, 10 504 förvaltarskap, 27 659 godmanskap för ensamkommande 
barn, 24 990 registrerade förmynderskap samt 2 397 godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§ 
föräldrabalken. Den totala inrapporterade summan av tillgångar och inkomster som 
förvaltas av ställföreträdarna är drygt 40 miljarder kronor.  
 
Systemet är öppet för inrapportering av 2016 års siffror och ni bör ha lagt in era 
uppgifter i systemet 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.  
 
Vi ser fram emot att ta emot era uppgifter för 2016!  
 
 
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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