
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen 

Datum 2018-09-06 
Dnr KS 2018/0190 

Svar på motion nr I 3/2018 från Peter Wihlner (SD) - Motion om 
kommunens fulla ansvar vid ti llsättandet av s.k. godemän 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträdes 2018-06-18, KF § 5:20, beslutade fullmäktige medge 
motion nr 13/2018 väckas från Peter Wihlner (SD) (bilaga 1). 
Motionären föreslår att lämplig nämnd undersöker huruvida det ur ett juridiskt perspektiv skulle gå 
att hålla den drabbade huvudmannen skadeslös och ersatt av kommunen, som därefter övertar 
kravet gentemot den gode mannen. Vidare föreslår motionären att kommunen, om det är juridiskt 
möjligt, ersätter den skadelidande huvudmannen och därefter övertar ersättningskravet gentemot 
den gode mannen. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 13/2018 från Peter Wihlner (SD) om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av 
s.k. gode män, besvarad i enlighet med förvaltningens tjänsteudåtande, daterat 2018-09-07 

Bakgrund 
Överförmyndaren rekryterar och lämplighetsprövar samtliga ställföreträdare (gode män och 
förvaltare). Det innebär kontroller i polisens brottsregister och i kronofogdens register. Det är 
tingsrätten som beslutar om godmanskap och förordnande av ställföreträdare. Överförmyndaren har 
delegation på att besluta om byte av ställföreträdare. 

Skulle överförmyndaren upptäcka oegentligheter har överförmyndaren lagstöd för att entlediga 
ställföreträdaren och besluta om en ersättare. Den nye ställföreträden har då möjligheten att göra en 
polisanmälan. Polisen utreder eventuellt brott. 

Förvaltningens slutsatser 
Regeringen beslutade 2018-05-03 om åtgärder för en bättre tillsyn på området för gode män och 
förvaltare. Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska föreslå mode rna och rättssäkra regler 
om gode män, förvaltare och andra ställföreträdare. Inriktningen är att utveckla 
ställföreträdarverksamheten och åtgärda bristerna i regelverket (bilaga 2) 

Förvaltningen har samrått med Överförmyndaren, som gör bedömningen att frågan om hur 
personer med godmanskap/förvaltarskap ska hållas skadelösa är en mycket viktig fråga som bör tas 
upp av den kommande utredningen. 
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0 Österåker 
Tjänsteutiåtaride 

Det är visserligen samhällets ansvar att ta hand om och försöka återanpassa de personer som, på ett 
eller annat sätt, gjort sig skyldiga till bro tt mot samhällets lagar. Detta ansvar kan dock inte omfatta 
ett ansvar som innebär att en kommun övertar kravet gentemot en god man, som brutit mot lagen. 
En sådan ordning skulle riskera att urholka de bakomliggande syftena med reglering av brott och 
straff. 
Vidare skulle kommunens övertagande av en fälld brottslings ansvar sannolikt innebära ett otillåtet 
gynnande av enskild. Något som inte är möjligt enligt gällande kommunallag. 
I händelse av att en huvudman skadas förmögenhetsrättsligt på grund av att kommunen i samband 
med myndighetsbeslut gällande utövning kan gällande skadeståndslag i förekommande fall vara 
tillämplig. 
Med hänvisning till de synpunkter som framförts i tjänsteutlåtandet samt den statliga utredningen 
som ovan nämnts anser förvaltningen att motion nr 13/2018 ska anses besvarad. 

Bilagor 
1. Motion nr 13/2018 av Peter Wihlner (SD) om kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. 
godemän 
2. Regeringens beslut avseende "Åtgärder för en bättre tillsyn på området för gode män och 
förvaltare. 

'7 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Expedieras 
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Motion till kommunfullmäktige i Österåker 

Kommunens fulla ansvar vid tillsättandet av s.k. 
godemän. 

Allt för ofta får man läsa om att s.k. godemän förskingrar medel som de är tillsatta att förvalta. De 
personer som blir utsatta för denna stöld har svårt att föra sin talan rättsligt av naturliga skäl. Ärendet 
eller rättare sagt stölden rinner ut i" sanden" helt rättsvidrigt. Detta har även skett i Österåker. Vi 
inom Sverigedemokraterna anser att om den s.k. godemannen är tillsatt av kommunen så skall den 
skadelidande bli fullt ersatt av kommunen och kravet mot den godemannen övertas av kommunen 
för lagföring och indrivning. 

Sverigedemokraterna Österåker yrkar därför med hänvisning till ovanstående: 

Att- Lämplig nämnd undersöker huruvida det ur ett juridiskt perspektiv skulle g å att hålla den 
drabbade skadelös och ersatt av kommunen som därefter övertar kravet gentemot den godemannen. 

Att - kommunen vid juridisk möjlighet ersätter den skadelidande och därefter övertar 
ersättningskravet gentemot den gode mannen. 

r - * äråker 



Kopia 
Regeringsbeslut 

Regeringen 
2018-05-03 
Ju2018/02627/L2 

11:15 
1 bilaga 

Justitiedepartementet Länsstyrelserna i Stockholms, 
Östergötlands, Skåne, Västra 
Götalands, Dalarnas, 
Västernorrlands och Norrbottens län 

Adresser, se bilaga 

Uppdrag till länsstyrelserna att ta fram riktlinjer för 
överförmyndare och ställföreträdare m.m. 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, 
Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län att gemen
samt 

• ta fram rikdin jer för 

o hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning, 
o hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning, och 
o hur överförmyndare bör kontrollera en persons lämplighet som 

ställföreträdare, 

• överväga i vilka avseenden insamlingen av statistik över överförmyndar
nas och överförmyndarnämndernas verksamhet kan förbättras för att 
statistiken ska bli mer tillförlitlig och användbar i tillsynsverksamheten. 

Länsstyrelsen i Stockholms län ska samordna redovisningen av uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast 
den 30 april 2019. 

Bakgrund 
Regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om 
tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare 

Runt om i landet ställer en stor grupp människor upp som gode män, för
valtare eller förordnade förmyndare för ännu fler medmänniskor. I de allra 
flesta fall bidrar ställföreträdaren med ett stort ideellt engagemang och gör 
han eller hon en värdefull insats för att stödja en medmänniska i en utsatt 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 



situation. Men tyvärr förekommer det att ställföreträdare på grund av okun
skap, slarv eller i värsta fall ont uppsåt missköter sina uppdrag. Samhället har 
ett ansvar för att förebygga misskötsel och för att agera kraftfullt när så ändå 
sker. 

I regeringens skrivelse 2017/18:128 Riksrevisionens rapport om tillsynen av 
ställföreträdare och överförmyndare konstaterar regeringen att de åtgärder 
och regelförbättringar som har genomförts på senare år inte kan anses vara 
tillräckliga för att säkerställa att tillsynen över ställföreträdarna och överför
myndarna är av sådan hög kvalitet att enskildas rättssäkerhet och lika
behandling fullt ut ska kunna garanteras. Vidare anser regeringen att det 
finns brister i regelverket och att det inte helt kan anses motsvara de krav 
som bör kunna ställas på ett modernt och rättssäkert system som ska hjälpa 
och skydda den enskilda personen. Mot den bakgrunden aviseras i skrivelsen 
att regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över ställföre
trädare och överförmyndare och för att anpassa och modernisera regelverket 
om ställföreträdare. 

Förordningsändringar och uppdrag om länsstyrelsernas tillsyn och 
tillsynsvägledning 
En viktig förutsättning för att tillsynen ska fungera på ett effektivt sätt är att 
tillsynsarbetet runt om i landet samordnas och att tillsynsaktörerna samver
kar med varandra och med andra intressenter. Sommaren 2016 gav rege
ringen de berörda länsstyrelserna — länsstyrelserna i Stockholms, Östergöt
lands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens 
län — i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över 
och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. 1 upp
draget — som härefter benämns 2016 års regeringsuppdrag — angavs bl.a. att 
det är angeläget att tillsynen samordnas (dnr Ju2015/09334/L2 och 
Ju2016/03482/L2). Länsstyrelserna anför i sin slutrapport bl.a. att de regel
bundet arbetar tillsammans i en samverkansgrupp för att uppnå en ökad 
nationell enhetlig i tillsynen och att de årligen tar fram en gemensam tillsyns-
inriktning som sedan följs upp. 2016 års regeringsuppdrag har, enligt läns
styrelserna, inneburit att samverkansarbetet har fördjupats och blivit mer 
intensivt (dnr Ju2017/07001 /L2). 

För en fungerande ordning med gode män och förvaltare är det även, enligt 
regeringens mening, viktigt att länsstyrelsernas tillsynsvägledning fungerar på 
ett ändamålsenligt sätt. Sedan 2009 har länsstyrelserna i uppgift att med råd 
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stödja överförmyndarna och överförmyndarnämnderna i deras verksamhet 
och därvid främja en enhetlig rättstillämpning. Länsstyrelserna ska också se 
till att utbildningen av överförmyndarna, ledamöterna i överförmyndarnämn
derna och ersättare är tillfredsställande. I redovisningen av 2016 års rege
ringsuppdrag tar länsstyrelserna upp bl.a. att länsstyrelserna samverkar an
gående vilka frågor som bör framhållas vid kontakter med överförmyndarna 
och att tillsynsinriktningen för 2018 kommer att fokusera på frågor kopplade 
till länsstyrelsernas tillsynsvägledande roll. Länsstyrelserna ska också ha 
fortsatt deras arbete med att utveckla riktlinjer för överförmyndarnas 
utbildning av gode män och förvaltare. 

Regeringen ser positivt på att samordningen och samverkan mellan läns
styrelserna har förbättrats och att länsstyrelserna i större utsträckning foku
serar på frågor om tillsynsvägledning. Enligt regeringens mening är det vik
tigt att länsstyrelsernas arbete på dessa områden inte stannar upp, utan fort
sätter i samma riktning. Regeringen har därför denna dag beslutat om änd
ringar i förmynderskapsförordningen (1995:379) som ålägger de ansvariga 
länsstyrelserna att aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om 
tillsyn och tillsynsvägledning. Förordningsändringarna innebär också att läns
styrelsernas tillsynsvägledning ska bedrivas regelbundet och systematiskt och 
att den ska förmedlas på det sätt som bäst bidrar till att utveckla överför
myndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet. På så sätt ger änd
ringarna uttryck för att länsstyrelserna ska bedriva sitt arbete i enlighet med 
vad som i andra liknande sammanhang betecknas som god tillsynsvägled
ning. Det kan t.ex. innebära att länsstyrelserna inte bara ska ta fram och till-
gängliggöra information eller riktlinjer, utan att de också aktivt måste se till 
att vägledningen nås och uppfattas av överförmyndarna. 

Vidare har regeringen denna dag gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera 
hur utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsväg
ledning på området för gode män och förvaltare fungerar och hur läns
styrelsernas samordning kan förbättras för att tillsynen och tillsynsväg
ledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt (dnr 
Ju2018/02628/L2). 

Ytterligare åtgärder behövs för att förbättra tillsynen 

Det är viktigt att förändringsarbetet med att förbättra tillsynen över ställföre
trädare och överförmyndare och med att anpassa och modernisera regel
verket om ställföreträdare genomförs så snart som möjligt. Regeringen har, 
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som anges ovan, denna dag beslutat om förordningsändringar för att betona 
länsstyrelsernas ansvar för tillsynen och tillsynsvägledningen. Regeringen 
avser också att se över regelverket om gode män, förvaltare och andra 
ställföreträdare i syfte att säkerställa att reglerna är moderna och rättssäkra 
regler. Vissa av de problem och brister som har uppmärksammats bedömer 
regeringen emellertid bäst löses, åtminstone på kort sikt, genom uppdrag till 
de ansvariga länsstyrelserna i riktade frågor. Nedan redovisas de uppdrag till 
länsstyrelserna som regeringen bedömer är mest angelägna. 

Närmare om uppdraget 
Vägledande riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare 

Det finns stora skillnader i de olika överförmyndarnas verksamhet. Att över
förmyndarna har vitt skilda rutiner och arbetssätt riskerar att medföra att 
vissa verksamheter håller en lägre kvalitet än andra. En given utgångspunkt 
bör vara att rättssäkerheten för framför allt huvudmännen inte får vara 
beroende av var i landet dessa bor. 

I slutrapporten med anledning av 2016 års regeringsuppdrag tar länsstyrel
serna upp att flera åtgärder vidtas för att på olika sätt uppnå en ökad natio
nell enhetlighet i tillsynen. Till exempel arbetar länsstyrelserna med att ta 
fram gemensamma riktlinjer för inspektioner och med att enas om en 
gemensam kritiktrappa om hur och när kritik ska riktas mot överförmyn
darnas handläggning. Som anges ovan kommer också länsstyrelsernas 
tillsynsinriktning under 2018 att ta avstamp i frågor kopplade till läns
styrelsernas roll att lämna råd och genomföra kunskapsöverföring i riktade 
frågor. 

Det är av avgörande betydelse att tillsynen i hela landet är effektiv och av 
hög kvalitet för att ordningen med gode män och förvaltare ska fungera på 
ett tillfredställande sätt. En fråga är därför hur det går att genom länsstyrel
sernas tillsynsvägledning ytterligare förbättra förutsättningarna för att över
förmyndarna - och även länsstyrelserna — ska tillämpa tillsynsreglerna på ett 
likvärdigt sätt. 

Enligt regeringen finns det ett behov av vägledande riktlinjer på fler områ
den än de som länsstyrelserna tar upp i sin slutrapport. För att ställföreträ
dare och överförmyndare bättre ska få en uppfattning om vad som förväntas 
av dem behövs inte minst vägledning i fråga om hur ställföreträdare bör 
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redovisa sin förvaltning och om hur överförmyndare bör granska ställföre
trädares förvaltning. Genom riktlinjer i dessa frågor bör även länsstyrelsernas 
arbete underlättas eftersom det blir lättare för länsstyrelserna att bedriva en 
likvärdig tillsyn länsstyrelserna emellan. Länsstyrelserna får därför i uppdrag 
att ta fram vägledande riktlinjer på dessa områden. 

För den som behöver god man eller förvaltare är det avgörande att den som 
utses är lämplig för uppdraget. Den som utses ska vara rättrådig, erfaren och 
i övrigt lämplig. Av betydelse för vem som ska utses till god man eller förval
tare är den enskildes behov av hjälp, men också hans eller hennes grundläg
gande rättigheter och krav på att få leva ett så värdigt och gott liv som möj
ligt. I fråga om godmanskap för ensamkommande barn är detta viktigt inte 
minst för att barnet ska kunna utvecklas och uppnå sin fulla potential. 

Sedan 2015 gäller att överförmyndaren aktivt ska kontrollera en persons 
lämplighet innan han eller hon förordnas till god man eller förvaltare. Hut-
omfattande denna kontroll bör vara kan givetvis variera från fall till fall, men 
ofta bör vissa generella kontrollåtgärder och rutiner kunna vidtas. 

Som Riksrevisionen tar upp i sin rapport kontrollerar överförmyndare runt 
om i landet en persons lämplighet på skilda sätt. Det kan t.ex. handla om att 
överförmyndarna har olika syn på vilken betydelse det har att en ställföre
trädare redan har många andra pågående uppdrag eller mer generellt på vad 
som ingår när lämplighetsbedömningar av ställföreträdare genomförs. För 
att uppnå en ökad likvärdighet i överförmyndarnas kontroll av en ställföre
trädares lämplighet bör länsstyrelserna därför även i denna fråga ta fram 
vägledande riktlinjer. 

Förbättrad statistik 
År 2015 infördes det i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen 
regler om att det ska föras nationell statistik över överförmyndarnas och 
överförmyndarnämndernas verksamhet. Statistik förs sedan dess över bl.a. 
antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare och fördelningen på olika 
kategorier av ställföreträdarskap. Som Riksrevisionen konstaterar i sin 
rapport är dock den statistik som tas fram för närvarande inte helt tillför
litligt. Det finns flera anledningar till detta, t.ex. att inte alla överförmyndare 
rapporterar in uppgifter och att de överförmyndare som rapporterar in upp
gifter inte gör det på ett enhetligt sätt. 
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Statistik av hög kvalitet är viktig, inte minst för att kunna göra uppföljningar 
på området och för att kunna inrikta tillsynsarbetet. Av den anledningen gav 
regeringen 2016 de berörda länsstyrelserna i uppdrag att överväga hur sta
tistiken kan användas i tillsynsverksamheten och om den behöver utvecklas i 
något avseende. Enligt länsstyrelserna pågår nu arbete med att göra systemet 
mer användarvänligt och länsstyrelserna avser även att ta ställning till om 
ytterligare uppgifter bör samlas in. 

Regeringen anser att det är av stor betydelse att arbetet fortsätter med att 
förbättra statistikinsamlingen. Länsstyrelserna får därför i uppdrag att över
väga i vilka avseenden insamlingen av statistik kan förbättras för att statisti
ken ska bli mer tillförlitlig och användbar i tillsynsverksamheten. Det kan 
t. ex. handla om vilka ytterligare uppgifter som bör samlas in och om hur det 
kan underlättas för överförmyndarna att lämna uppgifter och då på ett lik
värdigt sätt. I uppdraget ingår att överväga om det bör tas fram vägledande 
riktlinjer för överförmyndarnas och överförmyndarnämndernas lämnande av 
uppgifter till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får föreslå de ändringar som 
bedöms nödvändiga. Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna 
särskilt beakta att den insamlade statistiken ska kunna användas i tillsyns
verksamheten. Vidare ska hänsyn tas till överförmyndarnas och överför
myndarnämndernas möjligheter att samla in och till länsstyrelserna rap
portera uppgifter om ställföreträdarverksamheten, till de kostnader som 
statistikinsamlingen medför för kommunerna och till den kommunala själv
styrelsen. 

På regeringens vägnar 

Morgan Johansson 

Mattias Pleiner 
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Kopia till 

Fi/OFA SFÖ 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Bilaga - Adresser 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22 Stockholm 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 
581 86 Linköping 

Länsstyrelsen i Skåne län 
205 15 Malmö 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
791 84 Falun 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
871 86 Härnösand 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 Luleå 
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Kopia 
Regeringsbeslut 11:16 

Regeringen 
2018-05-03 
Ju2018/02628/L2 

Justitiedepartementet Statskontoret 
Box 396 
101 27 Stockholm 

Uppdrag till Statskontoret om samordningen av tillsynen och 
tillsynsvägledningen på området för gode män och förvaltare 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Statskontoret följande uppdrag: 

• Utvärdera hur länsstyrelsernas samordning av tillsyn och tillsynsvägled-
ning på området för gode män och förvaltare fungerar. 

• Överväga hur länsstyrelsernas samordning kan förbättras för att tillsynen 
och tillsynsvägledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som 
möjligt. I detta sammanhang ska Statskontoret överväga om en central 
aktör — en länsstyrelse eller någon annan förvaltningsmyndighet - bör 
ha ansvaret att samordna tillsynen och/eller tillsynsvägledningen. 

Länsstyrelserna i Stockholms, Ostergödands, Skåne, Västra Götalands, 
Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens län ska bistå Statskontoret under 
arbetet med uppdraget. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast 
den 30 april 2019. 

Bakgrund 

Regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens rapport om 
tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare 

Runt om i landet ställer en stor grupp människor upp som gode män, för
valtare eller förordnade förmyndare för ännu fler medmänniskor. I de allra 
flesta fall bidrar ställföreträdaren med ett stort ideellt engagemang och gör 
han eller hon en värdefull insats för att stödja en medmänniska i en utsatt 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Jakobsgatan 24 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 



situation. Men tyvärr förekommer det att ställföreträdare på grund av okun
skap, slarv eller i värsta fall ont uppsåt missköter sina uppdrag. Samhället har 
ett ansvar för att förebygga misskötsel och för att agera kraftfullt när så ändå 
sker. 

I regeringens skrivelse 2017/18:128 Riksrevisionens rapport om tillsynen av 
ställföreträdare och överförmyndare konstaterar regeringen att de åtgärder 
och regelförbättringar som har genomförts på senare år inte kan anses vara 
tillräckliga för att säkerställa att tillsynen över ställföreträdarna och överför
myndarna är av sådan hög kvalitet att enskildas rättssäkerhet och lika
behandling fullt ut ska kunna garanteras. Vidare anser regeringen att det 
finns brister i regelverket och att det inte helt kan anses motsvara de krav 
som bör kunna ställas på ett modernt och rättssäkert system som ska hjälpa 
och skydda den enskilda personen. Mot den bakgrunden aviseras i skrivelsen 
att regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över ställföre
trädare och överförmyndare och för att anpassa och modernisera regelverket 
om ställföreträdare. 

Förordningsändringar och uppdrag om länsstyrelsernas tillsyn och 
tillsynsvägledning 
En viktig förutsättning för att tillsynen ska fungera på ett effektivt sätt är att 
tillsynsarbetet runt om i landet samordnas och att tillsynsaktörerna samver
kar med varandra och med andra intressenter. Sommaren 2016 gav rege
ringen de berörda länsstyrelserna - länsstyrelserna i Stockholms, Östergöt
lands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands och Norrbottens 
län — i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över 
och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder. I upp
draget — som härefter benämns 2016 års regeringsuppdrag - angavs bl.a. att 
det är angeläget att tillsynen samordnas (dnr Ju2015/09334/L2 och 
Ju2016/03482/L2). Länsstyrelserna anför i sin slutrapport bl.a. att de regel
bundet arbetar tillsammans i en samverkansgrupp för att uppnå en ökad 
nationell enhetlig i tillsynen och att de årligen tar fram en gemensam tillsyns
inriktning som sedan följs upp. 2016 års regeringsuppdrag har, enligt läns
styrelserna, inneburit att samverkansarbetet har fördjupats och blivit mer 
intensivt (dnr Ju2017/07001 /L2). 

För en fungerande ordning med gode män och förvaltare är det även, enligt 
regeringens mening, viktigt att länsstyrelsernas tillsynsvägledning fungerar på 
ett ändamålsenligt sätt. Sedan 2009 har länsstyrelserna i uppgift att med råd 
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stödja överförmyndarna och överförmyndarnämnderna i deras verksamhet 
och därvid främja en enhetlig rättstillämpning. Länsstyrelserna ska också se 
till att utbildningen av överförmyndarna, ledamöterna i överförmyndarnämn
derna och ersättare är tillfredsställande. I redovisningen av 2016 års rege
ringsuppdrag tar länsstyrelserna upp bl.a. att länsstyrelserna samverkar an
gående vilka frågor som bör framhållas vid kontakter med överförmyndarna 
och att tillsynsinriktningen för 2018 kommer att fokusera på frågor kopplade 
till länsstyrelsernas tillsynsvägledande roll. Länsstyrelserna ska också ha 
fortsatt deras arbete med att utveckla riktlinjer för överförmyndarnas 
utbildning av gode män och förvaltare. 

Regeringen ser positivt på att samordningen och samverkan mellan läns
styrelserna har förbättrats och att länsstyrelserna i större utsträckning foku
serar på frågor om tillsynsvägledning. Enligt regeringens mening är det vik
tigt att länsstyrelsernas arbete på dessa områden inte stannar upp, utan fort
sätter i samma riktning. Regeringen har därför denna dag beslutat om änd
ringar i förmynderskapsförordningen (1995:379) som ålägger de ansvariga 
länsstyrelserna att aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om 
tillsyn och tillsynsvägledning. Förordningsändringarna innebär också att läns
styrelsernas tillsynsvägledning ska bedrivas regelbundet och systematiskt och 
att den ska förmedlas på det sätt som bäst bidrar till att utveckla överför
myndarnas och överförmyndarnämndernas verksamhet. På så sätt ger änd
ringarna uttryck för att länsstyrelserna ska bedriva sitt arbete i enlighet med 
vad som i andra liknande sammanhang betecknas som god tillsynsvägled
ning. Det kan t.ex. innebära att länsstyrelserna inte bara ska ta fram och till-
gängliggöra information eller riktlinjer, utan att de också aktivt måste se till 
att vägledningen nås och uppfattas av överförmyndarna. 

Vidare har regeringen denna dag gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram 
riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare i vissa frågor och att över
väga hur statistikinsamlingen kan förbättras för att statistiken ska bli mer till
förlitlig och användbar i tillsynsverksamheten (dnr Ju2018/02627/L2). 

Ytterligare åtgärder behövs för att förbättra tillsynen 
Det är viktigt att förändringsarbetet med att förbättra tillsynen över ställföre
trädare och överförmyndare och med att anpassa och modernisera regel
verket om ställföreträdare genomförs så snart som möjligt. Regeringen har, 
som anges ovan, denna dag beslutat om förordningsändringar för att betona 
länsstyrelsernas ansvar för att tillsynen och tillsynsvägledningen samordnas. 
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Förordningsändringarna — och även det uppdrag som regeringen gett till de 
ansvariga länsstyrelserna — syftar till att öka möjligheterna för att den 
nuvarande tillsynsordningen ska fungera på bästa sätt. I förändringsarbetet 
bör det även ingå att på ett mera övergripande och långsiktigt plan analysera 
hur det går att ytterligare förbättra förutsättningarna för att länsstyrelsernas 
arbete kan samordnas för att tillsynen och tillsynsvägledningen ska bli så 
effektiv och ändamålsenlig som möjligt. Nedan redovisas ett uppdrag till 
Statskontoret i denna fråga. 

Närmare om uppdraget 
Statskontoret genomför på regeringens uppdrag utvärderingar och uppfölj
ningar av statlig och stadigt finansierad verksamhet och av övergripande frå
gor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår bl.a. att ana
lysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv och ge 
underlag för omprövning och effektivisering. 

Det är av stor vikt att det på området för gode män och förvaltare finns en 
fungerande samordning mellan länsstyrelserna i fråga om tillsyn och tillsyns
vägledning. Hur länsstyrelsernas arbete ska samordnas för att tillsyns kedjan 
ska bli så effektiv s om möjligt är dock inte självklart. Inom vissa områden 
förekommer det, som Riksrevisionen tar upp i sin granskning, en myndighet 
med huvudansvar för tillsyn eller tillsynsvägledning. Det finns dock flera 
exempel på när en sådan inte har utsetts. Statskontoret tar i en rapport från 
2012 också upp att det finns för- och nackdelar med en central respektive 
decentraliserad tillsyn (Statskontorets rapport Tänk till om tillsynen. Om 
utformningen av statlig tillsyn; se även skr. 2009/10:79 En tydlig, rättssäker 
och effektiv tillsyn s. 28). Frågan om hur tillsynsarbetet bättre ska kunna 
samordnas har därför inte ett givet svar. 

För att regeringen ska få ett bättre underlag inför framtida ställningstaganden 
får Statskontoret i uppdrag att dels utvärdera hur länsstyrelsernas samord
ning av tillsyn och tillsynsvägledning enligt 19 kap. föräldrabalken fungerar, 
dels överväga hur länsstyrelsernas samordning kan förbättras för att tillsynen 
och tillsynsvägledningen ska bli så effektiv och ändamålsenlig som möjligt. 

Vid utvärderingen ska Statskontoret ta hänsyn till det arbete som redan 
genomförs av de ansvariga länsstyrelserna och till de förordningsändringar 
och uppdrag som i dag har beslutats i syfte att förbättra tillsynen och 
tillsy nsvägledningen. 
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I uppdraget att överväga hur länsstyrelsernas samordning kan förbättras ska 
Statskontoret utgå från länsstyrelsernas befintliga ansvarsområden och resul
tatet av utvärderingen och utifrån det analysera bl.a. om länsstyrelserna bör 
genomföra samordningsarbetet på ett annat sätt eller med en annan metod 
(dvs. analysera hur samordningsarbetet bör genomföras) och på vilka upp
gifter som samordningsarbetet främst bör inriktas (dvs. analysera vad som 
bör omfattas av samordningsarbetet). I detta sammanhang ska Statskontoret 
även överväga om en mer ändamålsenlig samordning kan åstadkommas 
genom att en av de ansvariga länsstyrelserna eller någon annan förvaltnings
myndighet utses att centralt ansvara för samordningen av den tillsyn 
och/eller dllsynsvägledning som i dag utförs av länsstyrelserna. Om det 
bedöms att en central myndighet bör utses att ansvara för samordningen av 
tillsynen och/eller tillsynsvägledningen, ska Statskontoret även analysera om 
länsstyrelserna bör frigöras från motsvarande uppgifter. 

Statskontoret ska redovisa vilka av de rekommenderade åtgärderna som 
bedöms ge upphov till ökade kostnader och storleken på kostnaderna. Stats
kontoret ska även redovisa vilka förbättringsåtgärder som skulle kunna vid
tas inom myndigheternas befintliga ekonomiska ramar. Vidare ska Statskon
toret redovisa åtgärdernas eventuella konsekvenser för den kommunala själv
styrelsen. 

För uppdragets genomförande är det nödvändigt att Statskontoret får infor
mation från berörda myndigheter. De länsstyrelser som ansvarar för tillsynen 
på området ska därför bistå Statskontoret i uppdraget. Uppdraget bör 
genomföras i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting. 

På regeringens vägnar 

Morgan Johansson 

Mattias Pleiner 
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Kopia till 

Fi/OFA SFÖ 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Sveriges Kommuner och Landsting 
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