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I detta blad informerar vi om:  
 

• Datum för att lämna in statistik (sista februari) 
• Digitala aker som överlämnas till en annan kommun 
• Är lagen om ensamkommande barn tillämpliga på alla ensamkommande barn? 
• Motivering av beslut 
• Var ni vänder er om ni vill ha råd och stöd från oss 

 
 
Överförmyndarstatistik 
 
Ni ska lämna era statistikuppgifter för verksamhetsåret 2021 senast den sista februari 
2022. Systemet öppnar för inlämning efter årsskiftet. Kom ihåg att uppgifterna som 
efterfrågas är de uppgifter som ni har i era system den 31 december 2021.   
 
Om ni upplever problem med inrapporteringen, vill lämna synpunkter, klagomål eller 
förslag på förbättringar så ta kontakt med Länsstyrelsen i Dalarnas län via e-post  
ofm.dalarna@lansstyrelsen.se 
 
 
Digitala akter som överlämnas till annan kommun 
 
Nu när fler och fler överförmyndare övergår till digitala akter vill vi uppmärksamma er 
på att ni inte ska ha kvar den digitala akten efter att huvudmannen har flyttat till en 
annan kommun. 
 
6 § förmynderskapsförordningen (1995:379) uttalar följande:  
 
När överförmyndaren får kännedom om att förhållandena har ändrats så att en annan 
överförmyndare enligt 16 kap. 2 § föräldrabalken ska ta över tillsynen över ett 
förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap, ska överförmyndaren genast sända 
över akten om ställföreträdarskapet till denna överförmyndare. Till akten ska fogas de 
uppgifter om förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet som finns i det 
register som nämns i 9 § FFO.  
 

https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1949-0381_K16_P2
https://juno.nj.se/b/documents/abs/SFS1995-0379_K0_P9


 

 

Detta innebär även enligt Länsstyrelsens mening att överförmyndaren i den första 
kommunen inte längre ska ha kvar akten rörande ställföreträdarskapet. 
 
 
Är lagen om ensamkommande barn tillämplig för alla ensamkommande 
barn? 
 
I betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) har 
ställföreträdarutredningen uttalat sig om vilka barn om omfattas av lagen (2005:429) om 
ensamkommande barn (LGEB).  
 
Utredningen uttalar att enligt deras bedömning omfattar bestämmelsen i 2 § första 
stycket LGEB samtliga ensamkommande barn som kommer till Sverige, oavsett om 
barnen har uppehållstillstånd eller inte. Det spelar enligt utredningen inte någon roll om 
det ensamkommande barnet redan har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige vid 
ankomsten (exempelvis kvotflyktingar eller utsatta EU-medborgare). Utredningen 
motiverar detta med att 2 § första stycket LGEB inte innehåller något rekvisit rörande 
uppehållstillstånd.   
 
Det har tidigare varit en vanlig tolkning att LGEB endast omfattar barn som inte har 
uppehållstillstånd. Vi vill därför att ni uppmärksammar detta.  
 
 
Motivering av beslut 
 
Bestämmelsen i 32 § förvaltningslagen (2017:900) anger 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. En sådan 
motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka 
omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. 
 
I förarbetet till bestämmelsen (se prop. 2016/17:180 sida 186 ff) framgår att 
motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och att 
undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att det för 
myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som självklart att någon 
motivering inte är behövlig. Enligt Länsstyrelsen innebär det att överförmyndaren inte i 
normalfallet kan godkänna t.ex. fastighetsöverlåtelser med stämpelbeslut utan 
motivering. 
 
Vi anser att en kravet på motiveringens innehåll även innebär att det i överförmyndarens 
beslut om samtycke till fastighetsförsäljningar och arvskiften t ex bör framgå om 
huvudmannen samtycker till en försäljning, att anhöriga fått yttra sig och hur stor 
köpeskillingen eller skifteslikviden som ska betalas ut till huvudmannen är.  



 

 

 
 
Vart vänder ni er för råd? 
 
Länsstyrelsen har en uppgift att med råd stödja överförmyndarna i landet. Ni vänder er 
enklast till er Länsstyrelse på följande adress för rådgivning:  
 

• Länsstyrelsen Dalarna              ofm.dalarna@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Stockholm         tillsynsenheten.stockholm@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Skåne                 skane@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Västernorrland   overformyndare.vasternorrland@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Östergötland      ostergotland@lansstyrelsen.se 
 

• Länsstyrelsen Norrbotten         norrbotten@lansstyrelsen.se 
 
 
 
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. 

mailto:ofm.dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:tillsynsenheten.stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:overformyndare.vasternorrland@lansstyrelsen.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:ostergotland@lansstyrelsen.se
mailto:norrbotten@lansstyrelsen.se

	Länsstyrelsernas informationsblad i överförmyndarfrågor

