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I detta blad kommer vi att berätta om:
•
•

Nya förvaltningslagen
Statistiken

Nya förvaltningslagen (prop. 2016/17:180)
Den 1 juli 2018 träder nya förvaltningslagen i kraft. Länsstyrelserna vill särskilt
uppmärksamma överförmyndarna på vissa av paragraferna som kommer, eller kan
komma, att påverka överförmyndarverksamheten. Observera att detta inte är en
uttömmande redogörelse, utan endast en övergripande sammanställning.
Beakta bl.a. följande paragrafer:
•

4 § - Föreskriver att annan lag eller förordning tillämpas om den avviker från
denna lag, exempelvis kommunallagen (2017:725).

•

6 § - vad gäller smidiga och enkla kontakter med enskilda. Respons ska lämnas
på frågor från enskilda och hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål. Rådgivning till
ställföreträdare får dock endast göras i den omfattning att överförmyndaren i
praktiken inte utövar tillsyn över sig själv.

•

7 § - Överförmyndaren ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och
informera allmänheten om hur och när sådana kan tas. Det kan i sammanhanget
även nämnas att det av 8 § förmynderskapsförordningen (1995:379) framgår att
överförmyndaren före den 1 januari varje år ska underrätta länsstyrelsen om sin
mottagningstid.

•

11 § - angående krav på underrättelse om försening uppstår vid handläggning av
ett ärende som inletts av enskild part. Vad som utgör väsentlig försening bedöms
i relation till den betydelse som ett snabbt avgörande normalt kan förväntas ha
för den enskilde, t.ex. om den fråga som prövas är av direkt och påtaglig
betydelse för den enskildes personliga eller ekonomiska ställning.

•

12 § + 49 § - Föreskriver att en part skriftligen kan begära att ett ärende ska
avgöras, om det inte avgjorts i första instans, inom sex månader.
Överförmyndaren ska då inom fyra veckor avgöra ärendet, eller i ett särskilt
beslut avslå begäran. Allmänna invändningar om arbetsanhopning eller
resursbrist bör normalt inte duga som förklaring till långa dröjsmål i
handläggningen. Överinstansen kan, enligt 49 §, förelägga myndigheten att
avgöra ärendet om överinstansen bifaller ett överklagande i ett mål eller ärende
om långsam handläggning.

•

20 § - Föreskriver att överförmyndaren i första hand måste hjälpa den enskilde
inom ramen för serviceskyldigheten, om en framställning är ofullständig eller
oklar. Därefter kan överförmyndaren besluta att förelägga den enskilde att
avhjälpa den brist som finns kvar.

•

32 § - angående motivering av beslut. Motiveringsskyldigheten gäller i praktiken
för alla beslut som är överklagbara, om det inte är uppenbart obehövligt.

•

46 § - Om överklagandet inte avvisas ska överförmyndaren skyndsamt
överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om
överförmyndaren ändrar ett beslut som har överklagats, ska även det nya beslutet
överlämnas till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Statistik
Överförmyndarstatistiken nås via Överförmyndarstatistik. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma att det har förekommit svårigheter att logga in på sidan, men att det nu
bör vara åtgärdat. Om problemen kvarstår, vänligen kontakta Länsstyrelsen i Dalarna
(ofm.dalarna@lansstyrelsen.se) eller Länsstyrelsen i Västernorrland
(ofm.vasternorrland@lansstyrelsen.se).
Den 21 februari 2018 publiceras SCB:s befolkningsstatistik. Med anledning av detta
flyttas sista datum för att rapportera in statistiken. Sista dagen för rapportering av
statistiken avseende år 2017 är den 1 mars 2018. Om rapportering av statistiken inte
inkommer i tid kan detta föranleda kritik i kommande tillsynsprotokoll. Tänk på att det
är verksamhetsåret 2017 som ska rapporteras.

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 och Länsstyrelsen i Östergötlands län.

