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Överförmyndaren 
Överförmyndarnämnden 

Ändringar i Förmynderskapsförordningen 
(1995:379) 
Den 1 januari 2008 träder nya bestämmelser i kraft som rör länsstyrelsernas tillsyn 
av överförmyndare. I SFS 2007:743 finns ändringarna angivna. Ändringarna åter-
finns i 20, 22 och 23 §§. 

Bakgrunden till nu aktuella ändringar är den kritik som Riksrevisionen riktade 
mot länsstyrelserna i rapporten RiR 2006:5 Länsstyrelsernas tillsyn av överför-
myndare. Avsikten med bestämmelserna är att tillsynen ska bli mer effektiv och 
göras på ett mer kompetent och likformigt sätt. 

Kortfattat innebär bestämmelserna följande: 

20 § 

I 20§ stadgas att länsstyrelsen ska göra årliga inspektioner. Om det är uppenbart 
obehövligt får länsstyrelsen avstå ett år, men då ska inspektion genomföras föl-
jande år. Länsstyrelsen ska vidare granska om överförmyndarens handläggning 
följer reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen och även i övrigt 
sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Om det framkommer att det finns särskilt 
behov av att inspektera överförmyndaren ska länsstyrelsen genomföra detta. 

22 § 

Länsstyrelsen ska upprätta ett protokoll över inspektionen. Av protokollet ska det 
framgå vilka akter som har granskats. Vid tidigare inspektioner upprättades inte 
alltid protokoll. Detta blir nu en skyldighet för länsstyrelsen. 

23 § 

Länsstyrelsen blir skyldig att i protokollet anteckna om det finns anledning att 
rikta anmärkning mot överförmyndarens handläggning samt skälen till detta. 
Gäller anmärkningen ett visst ärende ska det anges. Vidare får länsstyrelsen 
ålägga överförmyndaren att inom viss tid underrätta länsstyrelsen om vilka åtgär-
der som har vidtagits med anledning av en anmärkning. 
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De nya reglerna betyder således att överförmyndarna enligt huvudregeln kommer 
att inspekteras en gång per år, att protokoll med eventuella anmärkningar kommer 
att upprättas och att överförmyndarna måste redogöra för vad som vidtagits för att 
rätta till påtalade anmärkningar. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Eva von Schéele på telefon 
08-452 75 47 eller e-post eva.von.scheele@skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 

Hans Ekman 
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