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Länsstyrelsen i Stockholms rapport från inspektion hos överförmyndarnämnden
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Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet för kommunernas
överförmyndarverksamhet och ska inspektera verksamheten i kommunerna.
Länsstyrelsen har den 27 augusti och 6 september 2019 genomfört inspektion av
Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby,
Heby, Håbo och Enköping kommuner. Inspektionsrapporten överlämnas för
kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samtliga kommuner.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Ansvaret för att vidta eventuella åtgärder med anledning av inspektionen åvilar
överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får rapporten
för kännedom och kommunledningsförvaltningen föreslår därför att rapporten
anmäls och läggs till handlingarna.
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Information om rapport från inspektion av
överförmyndare/överförmyndarnämnd
Länsstyrelsen har inspekterat överförmyndarverksamheten i er kommun. Kopia av
rapport från inspektionen översänds till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i egenskap av högsta ledning för kommunen och därmed ytterst
ansvariga för verksamheten. Kopia av rapport från inspektionen översänds även
till kommunrevisionen.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för kommunernas överförmyndarverksamhet
och ska inspektera verksamheten i kommunerna. Vid inspektionen ska
Länsstyrelsen granska om överförmyndarens handläggning följer reglerna i
föräldrabalken, förmynderskapsförordningen och även i övrigt sker på ett
rättsäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av
överförmyndaren förda registret över ärenden, dels stickprovsvis utvalda akter.
Inspektionsrapporten är upplagd på följande vis. I sammanfattningen anges på
vilka punkter som Länsstyrelsen framför kritik mot verksamheten. Om
Länsstyrelsen inte funnit något att kritisera så framgår även det. Under rubriken
’aktgranskning med kritik’ redogör Länsstyrelsen för de akter som vi granskat där
vi funnit anledning att kritisera någon del av handläggningen. Under rubriken
’aktgranskning utan kritik’ redogör Länsstyrelsen för andra rättsfrågor som
uppkommit vid granskningen av akterna och vid den efterföljande diskussionen
med överförmyndarkansliet. Under rubriken ’övriga frågor’ redogör Länsstyrelsen
för information m.m. som framkommit utöver aktgranskningen.
Länsstyrelsen kan framföra tre nivåer av kritik: viss kritik, kritik eller allvarlig
kritik. Samtliga sammanfattas dock som kritik i den inledande sammanfattningen.
Inte undgå kritik är den mildaste formen av kritik och allvarlig den strängaste. När
allvarlig kritik framförs ska Länsstyrelsen normalt sett följa upp frågan, antingen
genom att begära återrapportering eller genom ett särskilt uppföljande
möte/samtal.
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Datum

Beteckning

2019-12-09

203- 29588-2019

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Rapport från inspektion den 27 augusti och 6 september
2019 av Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierp,
Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo och Enköping
kommuner
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby,
Heby, Håbo och Enköping kommuner på följande punkter:
 Bristfälliga rutiner rörande arvodesbeslut.
 Bristfällig bevakning av årsräkningar i förmynderskap.
 Långsam handläggning av ansökan om byte av god man.
Inledning
Vid inspektionen av Överförmyndarnämnden för Uppsala, Tierp, Östhammar,
Knivsta, Älvkarleby, Heby, Håbo och Enköping kommuner (nämnden) den 27
augusti och 6 september 2019 granskade Länsstyrelsen 57 akter (se bilaga).
Efter granskningen höll Länsstyrelsen ett sammanträde, med kansliet och
representanter från de olika nämnderna, där de frågor som uppstått vid
granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade Bertil
Brunn och Heikki Tiitinen från nämnderna, Ida Hellrup, Eva Österberg, Suparna
Das och Susanna Sandström från kansliet samt Lisa Wellenius, Hans Lind och
Lotta Reimers från Länsstyrelsen.
I den mån Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera nämndens handläggning av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella
akter.
Aktgranskning med kritik
Rutiner kring arvode till ”professionella ställföreträdare”
Vid granskningen av två akter noterade Länsstyrelsen att vissa ställföreträdare
fakturerade kommunen för arvode.
-

I akt 7141, angående ett godmanskap, hade det nyligen har skett ett byte
av god man. Nämnden kontaktade en person som hade en större mängd
uppdrag. Innan denne åtog sig uppdraget var det en diskussion mellan
nämnden och gode mannen om arvodet. Därefter erbjöd nämnden gode
mannen en viss ersättning om denne åtog sig uppdraget. Det framgick att
gode mannen skulle fakturera nämnden arvodet.
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-

I akt 9574, angående ett godmanskap för ett ensamkommande barn, hade
gode mannen år 2019 fakturerat nämnden för arvodet en gång i månaden.
Det fanns inte några beslut om arvodet år 2019 och det framgick inte om
gode mannen hade erhållit arvode.

Vid sammanträdet framförde nämnden följande. I vissa ställföreträdarskap där
nämnden har uttömt möjligheten att rekrytera ställföreträdare på vanlig väg tillfrågas så kallade professionella ställföreträdare som nämnden särskilt godkänt.
Nämnden sätter då ett arvode som de efter en förhandsinläsning av uppdraget bedömer är rimligt. De gör bedömningen att arvodet inte kommer att bli mindre än
detta. Nämnden har fattat ett särskilt beslut om rutinerna kring dessa ”professionella ställföreträdare”. Detta är ett viktigt redskap för nämnden i rekryteringen av
ställföreträdare i särskilda ärenden och rutinen har funnits sedan ca år 2016.
Länsstyrelsen har efter inspektionen mottagit ett nämndprotokoll från maj 2019
samt nämndens rutiner för ”professionella ställföreträdare”.
Av protokollet framgår bl.a. följande. Nämnden har beslutat att förvaltningen
även fortsatt ska ha möjlighet att, i de fall där det är konstaterat att annan
kompetent ställföreträdare inte går att finna inom rimlig tid, tilldela uppdrag åt
”professionella ställföreträdare” som är anställda i av nämnden godkända bolag.
Beslutet att anlita sådana ställföreträdare ska alltid fattas i samråd med chef.
Nämndens arvodesriktlinjer ska alltid följas, men månadsarvode får utbetalas till
dessa ställföreträdare. De bolag i vilka de professionella ställföreträdarna är
anställda, får fakturera huvudmannen eller kommunen arvode och moms. Skatt
och sociala avgifter utgår inte. Kostnadsersättning och milersättning faktureras
årligen. Dessa ”professionella ställföreträdare” undantas nämndens gränser för
maximalt antal uppdrag per ställföreträdare. De som arbetar med detta heltid
tillåts ha maximalt 30 uppdrag. De förväntas åta sig de uppdrag som föreslås dem
av förvaltningen. Det framgår vidare att det i maj 2019 verkade fem personer som
”professionella ställföreträdare” inom nämndens område. Dessa ställföreträdare
bistod totalt 41 huvudmän, de flesta inom ramen för förvaltarskap. Ställföreträdarna förordnas personligen i varje uppdrag och det skrivs inte något avtal med
bolagen. Det finns inte några uppgifter i protokollet om att nämnden fattar något
beslut rörande arvodet i dessa ärenden.
Av nämndens ”Rutin för användning av professionella ställföreträdare” framgår
bl.a. följande. I samband med att åtagande skickas ut till ställföreträdaren skrivs i
följebrevet vilket månadsarvode som är aktuellt. Nämndens arvodesriktlinjer
gäller. Månadsarvodet faktureras sedan kommunen månatligen av ställföreträdaren. Fakturan granskas och kontroll görs att ställföreträdaren fakturerat det
arvode som överenskommits. I samband med att årsräkningen granskas tas
ställning till om månadsarvodet bör justeras. Granskaren lämnar besked till
ställföreträdarens om vilken kostnadsersättning samt reseersättning som ställföreträdaren kan fakturera samt om något extra arvode utöver månadsarvodet
utgår. Om huvudmannen ska betala arvodet, kostnadsersättningen och reseersättningen skickas en faktura på beloppet från kommunen till huvudmannen.
Av nämndens ”Rutin för dig som tar uppdrag som professionell ställföreträdare”
framgår bl.a. att ställföreträdaren är skyldig att meddela nämnden om uppdraget
väsentligen förändras så att ett lägre månadsarvode är aktuellt. Det framgår vidare
att ställföreträdaren månatligen fakturerar kommunen. I dessa rutiner finns det
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inte några uppgifter om att nämnden fattar något beslut rörande arvodet i dessa
ärenden.
I ett yttrande till Länsstyrelsen efter inspektionen har nämnden framfört att ställföreträdarna även fakturerar för sociala avgifter. Det står i nämndbeslutet från maj
2019 att de inte får göra det men det är en felskrivning. I det tidigare beslutet från
2016 beslutade nämnden att sociala avgifter skulle utgå. Detta kommer lyftas till
nämnden.
Angående mängden uppdrag
Föräldrabalken har inte någon reglering kring hur många uppdrag en person kan
ha som god man/förvaltare. Enligt Länsstyrelsens mening får en bedömning om
hur många uppdrag som är lämpligt göras med utgångspunkt i ställföreträdarens
kompetens och övriga sysselsättning samt uppdragens natur. Länsstyrelsen har
utöver detta inte någon kommentar till att nämnden tillåter vissa ställföreträdare
att ha maximalt 30 uppdrag som god man eller förvaltare.
Angående att nämnden inte fattar något beslut om arvode i dessa ärenden
Så som Länsstyrelsen uppfattar nämndens rutiner angående arvode till dessa
”professionella ställföreträdare” fakturerar ställföreträdarna månatligen kommunen för arvodet. I samband med granskningen av årsräkningen tar nämnden sedan
ställning till om arvodet ska justeras på något sätt, hur mycket kostnadsersättning
som ställföreträdare ska få och om kommunen eller huvudmannen ska betala
arvodet. Om nämnden kommer fram till att huvudmannen ska betala arvodet,
skickar nämnden en faktura till huvudmannen angående årets arvode och
kostnadsersättning. Om nämnden kommer fram till att kommunen ska betala
arvodet, ger nämnden besked till ställföreträdaren vilken kostnadsersättning som
denne ska erhålla och om denne ska erhålla något extra arvode utöver månadsarvodet. Det framgår inte att nämnden fattar något beslut om arvode i dessa
ärenden.
Länsstyrelsen vill mot bakgrund av detta framföra att nämndens ställningstagande
angående arvodet enligt föräldrabalken ska framgå av ett beslut.
Enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken, FB, har förordnade förmyndare, gode män och
förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter
som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Beslut om arvode
och ersättning för utgifter fattas enligt bestämmelsen av överförmyndaren. Överförmyndaren ska även ta ställning till om ersättningen ska betalas av den enskildes
medel eller av kommunen. Om huvudmannen ska betala arvodet eller inte, är
beroende av vilka inkomster och tillgångar som denne har.
I föräldrabalken regleras inte hur ofta och för vilken tid överförmyndaren ska fatta
beslut om arvode och ersättning för utgifter. Vanligen beslutar överförmyndare
om arvode årligen, i samband med granskningen av årsräkningen. Då har man
uppgifter angående huvudmannens inkomster och tillgångar och underlag inför
beslutet om vem som ska betala arvodet.
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För varje beslut av en överförmyndare i ett ärende enligt föräldrabalken ska det
enligt 19 kap. 13 § FB finnas en handling som visar vem som har fattat beslutet,
vem som har varit föredragande samt beslutets dag och dess innehåll.
Överförmyndarens beslut om arvode kan överklagas till tingsrätten. Överförmyndaren ska normalt sett enligt 33 § förvaltningslagen (2017:900), FL,
underrätta gode mannen och huvudmannen, om denne ska betala, om arvodesbeslutet och hur det kan överklagas.
Länsstyrelsen är kritisk till att nämnden inte fattar ett beslut rörande arvodet i
dessa ärenden. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner och i
framtiden alltid fatta ett beslut om arvode och kostnadsersättning i ärenden där
ställföreträdare ansöker om arvode. Länsstyrelsen kommer följa upp detta vid
nästa inspektion.
Angående nämndens besked om månadsarvode och ställföreträdarnas fakturor till
kommunen
Angående att nämnden inför att ställföreträdarna åtar sig uppdragen informerar
dessa om vilket arvode som är aktuellt för ärendet och att ställföreträdarna sedan
fakturerar nämnden detta belopp månadsvis, vill Länsstyrelsen framföra följande.
Det är enligt Länsstyrelsens mening först efter att överförmyndaren har beslutat
om arvode och kostnadsersättning som huvudmannens/kommunens betalningsskyldighet för arvodet uppkommer. Länsstyrelsen uttalar sig inte angående om
nämnden väljer att betala dessa ställföreträdares fakturor innan dess. Länsstyrelsen vill dock betona att nämnden inte bör ha några rutiner som innebär att
huvudmannen ska göra det. Länsstyrelsen vill även påpeka att huvudmannen
enligt FB ska betala arvodet till gode mannen, inte kommunen, oavsett vilka
transaktioner som föregåtts mellan kommunen och gode mannen innan arvodesbeslutet.
Hovrätten har i RH 2010:87 uttalat följande om verkan av avtal om arvode mellan
överförmyndare och ställföreträdare. Ett uppdrag som god man bygger inte på en
ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i överförmyndarens förordnande.
Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte
möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till
ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt. Det som gode mannen
hade anfört om att han ingått ett avtal med kommunen om rätten till ersättning ska
därmed inte tillmätas någon självständig betydelse vid bestämmandet av skälig
ersättning i detta fall.
Saknas redovisning i förmynderskap
I akt 13645, angående ett förmynderskap, noterades följande. År 2015 förordnades en särskilt förordnad vårdnadshavare för ett barn. Nämnden begärde in en
förteckning som inkom i augusti 2015. Enligt förteckningen hade barnet inga
tillgångar. Därefter har det inte vidtagits några åtgärder i ärendet. Nämnden har
varken bevakat att årsräkningar inkommer eller beslutat om befrielse från
redovisningsskyldigheten.
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Vid sammanträdet uppgav nämnden att ärendet är felregistrerat som att det inte
ska inkomma redovisning. Nämnden brukar inte befria särskilt förordnade förmyndare. Kansliet har gått igenom ärenden rörande Håbo kommun och rättat till
brister i registreringen av bl.a. förmynderskapsärenden.
En särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för barnet och omfattas
av föräldrabalkens regler om särskilt förordnade förmyndare (se 10 kap. 3 § FB).
Det innebär bl.a. att särskilt förordnande vårdnadshavare är skyldiga att inge
förteckning i samband med att de förordnas, årsräkningar varje år och sluträkning
till överförmyndaren (se 14 kap. 1, 15 och 18 §§ FB). För att en ställföreträdare
ska kunna lämna in en års- eller sluträkning i förenklad form, eller inte alls, måste
överförmyndaren fatta ett sådant beslut (se 14 kap. 19 § FB). Överförmyndaren
kan inte befria en ställföreträdare från skyldigheten att lämna in förteckning. I
överförmyndarens tillsyn ingår att bevaka att redovisning inkommer och att vidta
åtgärder då det brister, genom att t.ex. förelägga med vite.
Länsstyrelsen är kritisk till nämnden bristfälliga hantering av ärendet. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att åtgärda bristerna i ärendet och utreda om det
finns fler förmynderskap som är felaktigt inlagda i ärendehanteringssystemet.
Långsam handläggning av ansökan om byte av god man
I akt 5604, angående ett godmanskap, noterades följande. Den 1 oktober 2018 har
huvudmannen skrivit till nämnden att hen vill byta god man. Hen får inte något
svar från nämnden. Den 10 juni 2019 har gode mannen begärt sig entledigad hos
nämnden. Nämnden inledde då en process angående byte och den 17 juli 2019
beslutade nämnden om byte av god man.
Vid sammanträdet framförde nämnden att de inte har någon förklaring till varför
huvudmannens ansökan inte hanterades snabbare. De har inte några långa
handläggningstider i ärenden rörande byte av god man. Om det var så att
huvudmannen inte skulle få byta god man borde ärendet gått till nämnden för
avslagsbeslut och om man avsåg att byta god man, tar det inte så här lång tid för
nämnden att finna en ny god man.
En god man eller förvaltare har rätt att begära sig själv entledigad från uppdraget.
Om godmanskapet eller förvaltarskapet ska fortsätta är den gode mannen eller
förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har
utsetts om inte annat anges i 19 a § (11 kap. 19 § 2 st FB). Skyldigheten att
kvarstå gäller inte om gode mannen eller förvaltaren har skälig orsak att bli
entledigad innan en ny god man eller förvaltare utsetts (11 kap. 19 a § FB).
Huvudmannen, dennes make eller sambo och närmaste släktingar har också rätt
att ansöka om att ställföreträdaren ska entledigas (11 kap. 21 § FB). Det är rätten
som fattar beslut om att entlediga en god man eller förvaltare med stöd av 19 a §. I
övriga fall är det överförmyndaren som fattar beslut (11 kap. 19 b § FB).
Ärenden hos överförmyndaren där någon enskild är part ska handläggas så enkelt,
snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § FL). Det innebär
bl.a. att överförmyndaren ska driva ärendet framåt och så snart som möjligt se till
att ärendet blir tillräckligt utrett för att kunna fatta ett beslut.
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Länsstyrelsen riktar viss kritik mot nämnden för handläggningen av huvudmannens ansökan om byte av god man. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att
utreda varför ansökan inte hanterades då den inkom, och se om det är några
rutiner som behöver ändras.
Aktgranskning utan kritik
Överlämna redovisningshandlingar
-

-

I akt 15175, angående ett godmanskap/förvaltarskap, noterades följande.
Nämnden genomförde ett byte av ställföreträdare den 9 april 2019. Sluträkningen har granskats av nämnden utan anmärkning den 4 juni 2019. Av
akten framgår inte att redovisningshandlingarna har skickats till ny
ställföreträdare.
I akt 14188, angående ett förvaltarskap noterades följande. Huvudmannen
har haft förvaltare sedan år 2011. I februari 2019 avslutas förvaltarskapet
och ett godmanskap anordnas. Samma person får uppdrag som god man.
Nämnden förordnar en god man enligt 11 kap. 2 § FB för att ta emot
redovisningshandlingar i enlighet med 16 kap. 8 § FB. Gode mannen
skriver att hen tar del av förteckningar och årsräkningen från den senaste
förvaltaren.

Vid sammanträdet framfördes bl.a. följande. Nämnden framförde att den som
granskar sluträkningen lägger in en bevakning i Wärna till registraturen, som
sedan skickar redovisningshandlingarna. I allmänhet skickas handlingarna samma
vecka, det brukar inte dröja flera månader såsom i akt 15175. Troligen har handläggaren missat att lägga in en bevakning i detta ärende. Länsstyrelsen undrade
vilka handlingar som skickats i akt 14188. Nämnden framförde att de bara skickar
den senaste ställföreträdarens redovisningshandlingar i den här typen av ärenden,
det vill säga då de förordnat en särskild god man för att granska redovisningshandlingar.
Överförmyndaren ska sedan denne har granskat förmyndarens, gode mannens
eller förvaltarens sluträkning, lämna över sluträkningen samt de förteckningar,
årsräkningar och handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ som förvaras hos överförmyndaren till den som är behörig att ta emot redovisning för förvaltningen (se
16 kap. 8 § FB). Det kan röra sig om en ny ställföreträdare efter ett byte eller ett
barn som blivit myndigt. Om handlingar har lämnats till en ny ställföreträdare, ska
denne inom två månader därefter återlämna handlingarna. Överförmyndaren ska
skriftligen upplysa ställföreträdaren om detta när handlingarna lämnas ut.
Bestämmelsen innebär att samtliga förteckningar, årsräkningar m.m. som förvaras
hos överförmyndaren ska lämnas över, oavsett antal och ålder (se NJA II 1924, s.
468). Det är viktigt att överlämningen dokumenteras då en eventuell talan om
ersättning för skada ska väckas inom tre år från det att handlingar som anges i 16
kap. 8 § FB har lämnats över till den som är behörig att ta emot redovisning för
förvaltningen (se 12 kap. 15 § FB).
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner så att samtliga
redovisningshandlingar överlämnas, även om en särskild god man förordnats
enligt 11 kap. 2 § FB för att ta emot handlingarna.
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Befrielse redovisning god man för ensamkommande
-

-

I akt 10928, angående godmanskap för ensamkommande barn, noterades
följande. Nämnden beslutade om byte av god man den 3 augusti 2018.
Nämnden har inte fattat något beslut om lättnader i redovisningsskyldigheten för den nye gode mannen, men det finns ett sådant beslut som
för den tidigare gode mannen. Gode mannen har inte gett in någon
årsräkning men hen har gett in nämndens redogörelseblankett. Gode
mannen har inte fyllt i samtliga rutor i blanketten som rör ekonomi, men
hen har fyllt i att barnet erhåller studiebidrag och får en del i fickpengar.
I akt 13853, angående godmanskap för ensamkommande barn, noterades
följande. Nämnden beslutade om byte av god man den 4 december 2017
och i februari 2019. Nämnden har inte fattat något beslut om lättnader i
redovisningsskyldigheten för dessa gode män, men det finns ett sådant
beslut för en tidigare god man. Gode männen har inte inkommit med
årsräkningar, men de har inkommit med nämndens redogörelseblankett. I
den har de fyllt i att hen inte förvaltat några medel, utan att barnet skött sin
ekonomi själv i samråd med gode mannen.

Vid sammanträdet framförde nämnden att de ändrade sina rutiner rörande redovisning från gode män för ensamkommande barn i juni 2018. Numera befriar de
gode männen från skyldigheten att ge in årsräkning. Det ska enligt rutinen även
göras efter ett byte av god man. De begär också in redogörelseblanketten som
innehåller uppgifter om ekonomin.
Överförmyndaren kan befria en god man från skyldigheten att lämna års- och
sluträkning, om det med hänsyn till gode mannens och huvudmannens förhållanden, tillgångarnas art eller värde eller omständigheterna i övrigt finns särskilda
skäl (se 14 kap. 19 § föräldrabalken, FB). Enligt Länsstyrelsens mening följer det
av bestämmelsens ordalydelse att ett beslut om att befria en specifik god man från
redovisningsskyldighet endast avser den gode mannen. Om överförmyndaren
byter ut den gode mannen måste därför överförmyndaren fatta ett nytt beslut i
frågan, för att hen inte ska vara skyldig att lämna in års- och sluträkning. Dessa
bestämmelser omfattar även gode män för ensamkommande barn (se 12 § lag
[2005:429] om god man för ensamkommande barn, LGEB).
I de granskade ärendena noterade Länsstyrelsen att det saknades beslut om
befrielse från redovisning efter byten, trots att nämnden hanterade ärendena som
att gode männen var befriade från redovisning. Länsstyrelsen uppmanar nämnden
att utreda om det finns fler liknande ärenden.
Tillsyn över god man för ensamkommande barn
I akt 18664, angående godmanskap för ensamkommande barn, noterades följande.
Gode mannen är befriad från att ge in årsräkningar. Gode mannens har gett in en
redogörelse över hur denne skött uppdraget under perioden 2017-10-01 till 201712-05. Därefter har det inte inkommit någon redogörelse från gode mannen och
nämnden har inte bedrivit någon tillsyn över ärendet.
En god man för ett ensamkommande barn ska i vårdnadshavares och förmyndares
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter
(se 2 § lag LGEB). Gode mäns verksamhet står under överförmyndarens tillsyn
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och de är skyldiga att lämna överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet
som överförmyndaren begär (se 12 kap. 9 § FB).
Föräldrabalken reglerar inte närmare hur överförmyndare ska utöva tillsyn över
gode män för ensamkommande barn i de delar som inte rör förvaltning av egendom. Eftersom den ekonomiska delen oftast är en mindre del av dessa uppdrag,
lämnar detta ett stort ansvar på överförmyndaren att ta ställning till hur tillsynen
ska bedrivas. Oftast begär gode män arvode för sina uppdrag och redovisar då
också vilka åtgärder som de vidtagit i ärendena ett par gånger per år. I de fall gode
män inte begär arvode måste överförmyndaren dock bedriva sin tillsyn på andra
sätt. Länsstyrelsen anser att överförmyndare regelbundet, åtminstone årligen, ska
inhämta uppgifter från gode männen angående hur de sköter uppdraget.
Utgifter i bilaga till årsräkning
I akt 16764, angående ett förvaltarskap, noterades att årsräkningen för år 2018 är
granskad utan anmärkning. Under utgifter finns utgiftsposten ”utgifter enligt
bilaga 1” 46 tkr. Bilagan (en ifylld månadsspecifikation av utgifter på en blankett
från överförmyndarförvaltningen) sitter inte ihop med årsräkningen och är inte
undertecknad på heder och samvete.
Länsstyrelsen vill framföra följande angående bilagor till årsräkningar. Enligt 14
kap 15 § FB ska förordnade förmyndare, gode män och förvaltare före den 1 mars
varje år i en årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under
föregående år av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Årsräkningen skall avges på heder och samvete. I årsräkningen ska anges den
enskildes tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen
avser. Vidare ska en sammanställning göras av inkomster och utgifter under
nämnda tid. Av årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för
den enskildes uppehälle eller nytta i övrigt.
I föräldrabalken finns inte angivet vilken form årsräkningar ska ha, endast vilka
uppgifter som ska finnas med i dessa. Det förekommer att utgifterna i en årsräkningsblankett anges som en klumpsumma med en hänvisning till en bilaga där
utgifterna sedan specificeras. Enligt Länsstyrelsens mening är det då viktigt att
bilagan alltid hanteras som en del av årsräkningen (exempelvis då överförmyndaren överlämnar handlingar i enlighet med 16 kap 8 § FB). Det ska även tydligt
framgå att bilagan omfattas av den underskrift på heder och samvete som
ställföreträdaren tecknar på årsräkningens framsida.
Länsstyrelsen har i sin tillsyn av överförmyndare noterat att det inte är ovanligt att
dylika bilagor inte finns kvar i akten, kanske därför att de återsänts till ställföreträdaren ihop med andra bilagor till årsräkningen såsom originalverifikat.
Detta har inte noterats vid denna inspektion, men Länsstyrelsen vill göra nämnden
uppmärksam på att det kan finnas en risk med att en viktig del av årsräkningen
redovisas i en bilaga.
Större ospecificerade utgiftsposter
I akt 9707, angående ett godmanskap, noterades följande. Årsräkningen för år
2018 är granskad utan anmärkning men med korrigering, den 20 mars 2019.
Under utgifter finns det en post kallad ”överföring” som uppgår till 114 601 kr.
Det finns även en post kallad fickpengar/egna medel som uppgår till 1500 kr. På
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en ”årsspecifikation” av utgifterna som är häftad till årsräkningen framgår det att
det gjorts fyra överföringar under året på 30 000 kr, 25 000 kr, 26 601 kr och
33 000 kr. Det framgår inte av årsräkningen vad det rör sig om för utgifter eller
vart medlen har överförts. Nämnden har gjort noteringen ”KU” under
granskningsnoteringarna på blanketten. På nämndens checklista står det en
notering om att ett brev har skickats till gode mannen angående sammanblandning
av medel”. I dagboken står det att en handling kallad ”Meddelande till
ställföreträdaren angående års/-sluträkning” har skickats den 20 mars 2019. Vid
inspektionen förvarades inte någon sådan handling i akten. I årsräkningen för år
2017 som granskades utan anmärkning den 8 juni 2018 finns den en liknande
utgift kallad överföring på 76 000 kr. Huvudmannen är dement, bor på ett boende
och hanterar troligen inte själv stora summor i fickpengar.
Vid sammanträdet framförde nämnden att det skulle kunna röra sig om överföringar mellan egna konton. Nämnden kunde vidare se att meddelandet till ställföreträdaren fanns digitalt i akten och att det i skrivelsen står att nämnden noterat
att gode mannen vid ett tillfälle gjort utlägg för huvudmannen från sitt eget konto
och sedan fört över motsvarande belopp i efterhand till sig själv. Nämnden har
påpekat att detta inte är tillåtet enligt FB och uppmanat gode mannen att inte
använda sina konton för att betala huvudmannens räkningar. Länsstyrelsen
framförde att även eventuella digitala handlingar ska tillföras akten inför
Länsstyrelsens aktgranskning.
Efter inspektionen har nämnden skickat handlingen till Länsstyrelsen.
Av 14 kap 15 § 2 st FB framgår att det i årsräkningen ska anges den enskildes
tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid räkningen avser. Vidare ska
en sammanställning göras av inkomster och utgifter under nämnda tid. Av
årsräkningen ska särskilt framgå hur mycket som har använts för den enskildes
uppehälle eller nytta i övrigt. JO har i beslut den 24 april 2008, dnr 1202-2008,
framfört att det är mindre lämpligt att i årsräkningar ange klumpsummor jämte
anteckningar av karaktären "bankomatuttag, girobetalningar" och liknande och att
sådana poster bör specificeras direkt i årsräkningen, alternativt i en bilaga till
denna. Om överförmyndaren vid granskning av en årsräkning finner att den är allt
för bristfälligt ifylld bör överförmyndaren begära att ställföreträdaren
kompletterar årsräkningen.
Korrigeringar i årsräkning
Vid granskningen noterades att det vid nämndens granskning ibland har gjorts en
stor mängd korrigeringar, ca. 15 poster i årsräkningen har ändrats (se akt 5624,
8863, 5434). Korrigeringarna var gjorda i röd penna i ett fält för överförmyndarens noteringar vilket gjorde att det var tydligt vad som var nämndens
korrigeringar.
Vid sammanträdet framförde Länsstyrelsen att man vid granskningen inte kunnat
granska korrigeringarna i detalj, men ändå ville lyfta frågan. Länsstyrelsen
undrade hur nämndens rutiner såg ut. Nämnden framförde följande. De försöker
att skicka över nämndens korrigeringar för godkännande alternativt i vissa fall
skicka yttrande med meddelande om att årsräkningen kan komma att granskas
med anmärkning. Nämnden arbetar aktivt med frågan om hur de ska granska
årsräkningar och har de senaste åren arbetat mot en rutin som innebär att nämnden
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inte gör så mycket egna korrigeringar utan i större utsträckning ”skickar tillbaka”
årsräkningar som är felaktiga och uppmanar ställföreträdaren att åtgärda bristerna.
Mot anledning av denna diskussion vill Länsstyrelsen lyfta följande aspekter av
frågan. Förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet står enligt 12 kap. 9
§ FB under överförmyndarens tillsyn och överförmyndaren ska enligt 16 kap. 3 §
st. 1 FB granska deras verksamhet med ledning av de förteckningar, årsräkningar,
sluträkningar samt andra handlingar och uppgifter angående förvaltningen som
har lämnats. Granskningen av bl.a. årsräkningar utgör därför en central del av
överförmyndarens tillsyn över ställföreträdare. Justitieombudsmannen har i beslut
den 8 december 2009 (dnr 5955-2009) uttalat bl.a. följande angående en
överförmyndares granskning av förteckningar och årsräkningar.
”[…] Om för stora ändringar görs utan medverkan av ställföreträdaren är det
risk att straff- och skadeståndsansvaret urholkas. Det är i dessa fall bättre att
ställföreträdaren ombeds att ge in en skriftlig komplettering.”
Det är ställföreträdaren, inte överförmyndaren, som ska upprätta årsräkningen.
Om överförmyndaren vid granskning av t.ex. en årsräkning finner att den är allt
för bristfälligt ifylld bör överförmyndaren därför i första hand begära att ställföreträdaren kompletterar årsräkningen. Om en ställföreträdare inte klarar av att
upprätta årsräkningen kan det istället finnas anledning för överförmyndaren att
överväga andra åtgärder, t.ex. pröva frågan om personen är lämplig att inneha
uppdraget.
Handling i fel akt
I akt 18664, angående ett godmanskap för ett ensamkommande barn, noterade
Länsstyrelsen att det finns en handling som rör en annan huvudman (akt 18864).
Skrivelsen innehåller känsliga personuppgifter rörande bostadssituation, ekonomi
och behov av förvaltarskap för en namngiven person med angivet personnummer.
Vid sammanträdet uppmanade Länsstyrelsen nämnden att åtgärda detta.
Redovisning av lön i förmynderskap
I akt 16783 rörande ett förmyndarskap, noterades följande. Ärendet rör ett ensamkommande barn som har fått en särskilt förordnad vårdnadshavare. Den underårige, som är född 2001, har egen lön som har redovisats i årsräkningen för år
2018. Barnet har två konton, det ena är ett sparkonto och det andra ett
transaktionskonto. Enda utgiften som finns redovisad är en klumpsumma för
”personliga utgifter, kläder, dator, resor”.
Enligt 14 kap. 15 § FB ska förordnade förmyndare före den 1 mars varje år i en
årsräkning till överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år
av egendom som har stått under ställföreträdarens förvaltning. Överförmyndaren
får enligt 14 kap. 16 § FB besluta att en förordnad förmyndare i särskild ordning
ska redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas
av ställföreträdarens förvaltning, i den mån tillgångarna och skulderna är kända
för ställföreträdaren.
Detta innebär att en förordnad förmyndare inte enligt huvudregeln ska redovisa
sådan egendom som den underårige själv råder över.
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Enligt 9 kap 3 § FB råder den underårige själv över vad han genom eget arbete
förvärvat, efter det han fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan
egendom och vad som trätt i egendomens ställe. Förmyndaren får med överförmyndarens samtycke omhändertaga sådan egendom, om det är erforderligt med
hänsyn till myndlingens uppfostran eller välfärd.
Om en förmyndare redovisar lön på detta sätt bör nämnden upplysa om reglerna
kring detta.
Övriga frågor
Gemensam nämnd
Från och med den 1 januari 2019 är Överförmyndarnämnden i Håbo kommun och
Överförmyndarnämnden i Enköpings kommun en del av den gemensamma
nämnden i Uppsala.
Utbildning av nämnd
Länsstyrelsen har inför inspektionen ställt frågor till nämnden angående vilka
utbildningsinsatser som görs för ledamöterna i överförmyndarnämnden samt deras
ersättare under 2019. Nämnden har svarat följande. Nämndledamöterna har haft
en heldagsutbildning med Jan Wallgren angående vad det innebär att sitta i en
överförmyndarnämnd. En tredjedel av ledamöterna åker på en konferens som
anordnas av Föreningen Sveriges Överförmyndare. Ledamöterna kommer få en
fortbildning i fastighetsförsäljningar och klagomål i oktober. Ledamöterna har
även fått en boken ”God man och förvaltare” som skrivits av Peter Sporrstedt och
Daniel Sjöstedt och uppmanats läsa den och göra tillhörande webbutbildning.
Lämplighetsprövning av ställföreträdare
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat och granskat kansliets skriftliga
rutiner rörande lämplighetsprövning av ställföreträdare.
Handläggningstider granskning årsräkningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider
för granskningen av årsräkningar föregående år. Nämnden uppgav att kansliet den
1 oktober 2018 hade granskat 99% av årsräkningarna för år 2017. Den 31
december 2018 hade nämnden granskat samtliga årsräkningar.

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Hans Lind.
Bilaga:
Granskade akter
Kopia till:
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby,
Håbo och Enköping kommun
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Kommunstyrelsen i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby,
Håbo och Enköping kommun
Kommunrevisorerna i Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby,
Håbo och Enköping kommun
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Datum

Beteckning

2019-12-09

203- 29588-2019

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Granskade akter
Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB (16 st.)
Akt 2756, 15109, 7095, 9045, 9707, 15071, 8296, 7141, 18551, 13395, 8863,
5434, 11970, 5179, 13722 och 5604.
Förvaltarskap (11 st.)
Akt 3950, 7717, 9601, 15127, 5624, 3276, 14140, 16764, 14188, 16749 och
13653.
Förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB (2 st.)
Akt 15175 och 2365.
Förmynderskap (13 st.)
Akt 1904, 8434, 18618, 16655, 18211, 8626, 17215, 17211, 6410, 5600, 10260,
13645 och 16783.
Förmynderskap och godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB (4 st.)
Akt 19305, 5623, 19086 och 7128.
Godmanskap för ensamkommande barn (6 st.)
Akt 18621, 9574, 2029, 13853, 10928 och 18664.
Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare (5 st.)
Akt 19436, 19432, 19435, 19544 och 19572.
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Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
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