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Paragraf 60 Ärendenummer KS2021/436 

Svar på Medborgarförslag - Stoppa all försäljning av 
hela bredsandsområdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås. 

Reservationer 
Anders Wikman (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag som inkom den 3 juni 2021 föreslås det att all försäljning av 
hela bredsandsområdet stoppas. Förslagsställaren motiverar sitt förslag med att 
sedan 1920–30 talet har Enköpingsborna badat och trivts i bresse. 

Kommunledningsförvaltningen gör tolkningen att förslagsställaren avser det 
tidigare förslaget om överlåtelse av tomträtt till First Camp för fastighet Bredsand 
1:366 (campingen) och inte alla eventuella fastighetsöverlåtelser i 
Bredsandsområdet.  

Förslag finns till kommunstyrelsen att på grund av Bredsandområdets stora 
betydelse för fritid och rekreation behöver ett helhetsgrepp tas som även inkluderar 
en utredning vilka strategiska markinnehav kommunen bör ha i området. En sådan 
utredning bör vara klar innan slutligt beslut tas om försäljning av tomträtt för 
Bredsand 1:366 (campingen). Förvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget 
avslås.  

Yrkanden 
Anders Wikman (NE) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas på den del som 
handlar om campingen, badet och Sommarro. 

Peter Book (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
eller enligt Anders Wikmans (NE) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs och ska genomföras.  
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Ordförande meddelar följande voteringsordning: JA-röst för bifall till 
arbetsutskottets förslag. NEJ-röst för bifall till Anders Wikmans (NE) yrkande.  

Omröstning 
JA-röst: Bitte Myrsell (M), Elisabeth Norman (C), Jenny Gavelin (L), Bo 
Reinholdsson (KD), Kenneth Hällbom (MP), Anders Lindén (SD), Lars Wistedt 
(SD), Ulrika Ornbrant (C), Peter Book (M).  

NEJ-röst: Matz Keijser (S), Solweig Sundblad (S), Tuija Rönnback (NE), Ingvar 
Magnusson (NE), Anders Wikman (NE), Jesper Englundh (S). 

JA-röst: 9  
NEJ-röst: 6 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottet förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-08, § 41 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-02-18 
Medborgarförslag, Karlolof Ragnvald Gustafsson, 2021-06-03 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-09-20, § 104 
 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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Paragraf 61 Ärendenummer KS2021/685 

Svar på medborgarförslag - Söderleden 

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag angående möjligheten att förlänga Österleden från 
Boglösavägen till Bredsandsvägen har inkommit till kommunen 30 september 
2021. Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 att 
medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Förslagsskrivaren skriver att en sådan förlängning, som även korsar Valbyvägen, 
skulle avlasta för resande från Vallby och Bredsandsområdet mot Stockholm, 
Uppsala och stadens östra delar. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är samhällsekonomiskt 
motiverat eller lämpligt att anlägga en ny väg mellan Bredsand och 
Boglösarondellen. Vid en översiktlig analys konstateras att enda tekniskt rimliga 
vägsträckningen mellan Bredsandsvägen och Boglösarondellen är en vägdragning 
i lågpunktsstråket mellan Brännskogen och Storskogen. Dessa skogsområden 
utgör tillsammans ett av stadens mest välfrekventerade natur- och friluftsområden 
som är högt prioriterat i fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. Området 
föreslås i fördjupade översiktsplanen som kommunalt naturreservat, med syfte ”att 
långsiktigt bevara och utveckla både natur- och friluftslivsvärden”. En väg genom 
detta viktiga friluftsområde bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
områdets attraktivitet. Att områdets friluftsvärden prioriteras högt medför att en 
vägsträckning inte kan motiveras eller finansieras med nya stadsdelar i 
Brännskogen eller norra delen av Storskogen. Öster om skogsområdena där 
jordbrukslandskapet breder ut sig bortåt Boglösavägen skulle en vägdragning 
kräva omfattande arkeologiska utgrävningar om en gen vägdragning skulle fordras 
eller arkeologiskt rika delar behöva rundas. Vägsträckningen skulle behöva 
anläggas på åkermark längs en sträcka på 1-1,5 km. Under 2021 färdigställdes en 
ny cirkulationsplats, Bredsandsrondellen, i anslutning till det nya badhuset och till 
infarten till Bredsandsområdet. I det arbetet har man tagit höjd för förväntade 
ökade trafikmängder i samband med kommande exploatering i Bredsandsområdet. 
Trafikenheten gör kontinuerligt mätningar på trafikrörelser och bedömningen är att 
även Bredsandsvägen klarar förväntade ökade trafikmängder. 
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-03-10, § 20  
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-21 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-11-15, § 158 
Medborgarförslag, Hans Haegermarck, 2021-09-30 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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Paragraf 62 Ärendenummer KS2021/667 

Svar på medborgarförslag - Ny väg från 
Bredsandsvägen till Boglösarondellen  

Kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget avslås. 

Sammanfattning 
Ett medborgaförslag angående möjligheten att bygga en ny väg mellan Bredsand 
och Boglösarondellen har inkommit till kommunen 25 september 2021. 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Förslagsskrivaren 
hänvisar till att det byggs och planeras mycket i Bredsandsområdet och att en 
olycka på den befintliga Bredsandsvägen skulle kunna förhindra utryckning till 
området. I första hand föreslås att en ny väg kopplas ihop med Vallbyvägen och i 
en förlängning med Boglösarondellen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det inte är samhällsekonomiskt 
motiverat eller lämpligt att anlägga en ny väg mellan Bredsand och 
Boglösarondellen. Vid en översiktlig analys konstateras att enda tekniskt rimliga 
vägsträckningen mellan Bredsandsvägen och Boglösarondellen är en vägdragning 
i lågpunktsstråket mellan Brännskogen och Storskogen. Dessa skogsområden 
utgör tillsammans ett av stadens mest välfrekventerade natur- och friluftsområden 
som är högt prioriterat i fördjupad översiktsplan för Enköpings stad. Området 
föreslås i fördjupade översiktsplanen som kommunalt naturreservat, med syfte ”att 
långsiktigt bevara och utveckla både natur- och friluftslivsvärden”. En väg genom 
detta viktiga friluftsområde bedöms medföra stora negativa konsekvenser för 
områdets attraktivitet. Att områdets friluftsvärden prioriteras högt medför att en 
vägsträckning inte kan motiveras eller finansieras med nya stadsdelar i 
Brännskogen eller norra delen av Storskogen. Öster om skogsområdena där 
jordbrukslandskapet breder ut sig bortåt Boglösavägen skulle en vägdragning 
kräva omfattande arkeologiska utgrävningar om en gen vägdragning skulle fordras 
eller arkeologiskt rika delar behöva rundas. Vägsträckningen skulle behöva 
anläggas på åkermark längs en sträcka på 1-1,5 kilometer. Under 2021 
färdigställdes en ny cirkulationsplats, Bredsandsrondellen, i anslutning till det nya 
badhuset och till infarten till Bredsandsområdet. I det arbetet har man tagit höjd för 
förväntade ökade trafikmängder i samband med kommande exploatering i 
Bredsandsområdet. Trafikenheten gör kontinuerligt mätningar på trafikrörelser och 
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bedömningen är att även Bredsandsvägen klarar förväntade ökade trafikmängder. 
Om en krissituation skulle inträffa är det möjligt att ta sig till Vallbyvägen via 
Kolarvik. Det vore även möjligt att använda den breda gång- och cykelvägen längs 
med Bredsandsvägen för uttryckning. 

De ekonomiska konsekvenserna är okända i dagsläget men beroende på 
utformning, geoteknik, markägarförhållanden och eventuella specialförutsättningar 
kan den potentiella kostnaden vara i spannet 25-30 miljoner kronor. Den kortaste 
sträckan, som vid en enkel bedömning sannolikt medför minst anläggningstekniska 
utmaningar och där topografin skulle möjliggöra väganläggning, är cirka 2,8 
kilometer lång. En vägsträckning som skulle följa befintlig vägangöring till 
lågpunktstråket mellan Brännskogen och Storskogen och som skulle behöva 
parera fornlämningar vid Klista Gamla bytomt och dessutom runda Stads-Gånsta. 
Huvuddelen av denna sträcka skulle dessutom behöva bära sina egna kostnader 
då ingen bostadsexploatering bedöms möjlig som finansieringskälla. 

En väg genom detta viktiga friluftsområde bedöms medföra stora negativa 
konsekvenser för områdets friluftsvärden.  

Yrkanden 
Ingvar Magnusson (NE) yrkar bifall till PLEX-utskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens PLEX-utskott, 2022-03-10, § 19 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-02-21 
Medborgarförslag, Göran Södergran, 2021-09-25 
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2021-10-18, § 136 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren, för kännedom 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
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2022-02-28 KS2021/832 

 

  

 

Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld  
  
Johanna.skold@enkoping.se  

 

Byte av nämnd – Medborgarförslag om centrumnära 
aktivitetspark för barn 

Beslut 
1. Medborgarförslaget överlämnad till tekniska nämnden för behandling och 

beslut.  
 

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag om centrumnära aktivitetspark för barn väcktes vid 
kommunfullmäktiges möte den 14 februari 2022, § 5. Kommunfullmäktige 
beslutade då att överlämna medborgarförslaget till upplevelsenämnden för 
beredning och beslut.  

Upplevelseförvaltningen har efter detta påtalat att upplevelsenämnden inte 
ansvarar för aktivitetsparker som medborgarförslaget handlar om. Därför bör 
medborgarförslaget behandlas och beslutas av tekniska nämnden istället.  

 
 
 
Rolf Carlsson  
 
Kommunfullmäktiges ordförande  
Enköpings kommun  
 
Beslutet tas med stöd av kommunfullmäktiges arbetsordning punkt 33.  
 
 
Kopia till: 
Förslagsställaren 
Upplevelsenämnden  
Tekniska nämnden  
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Paragraf 33 Ärendenummer TF2021/304 

Svar på medborgarförslag - Hundrastgård i Grillby 

Beslut 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Grillby besvaras med att tekniska 
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av 
att driva en hundrastgård. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
I Enköpings kommun finns idag inget utpekat uppdrag när det gäller hundparker. 
Många kommuner arbetar istället i samverkansform där kommunen erbjuder mark 
och en förening står för skötseln av hundrastgården. I Enköping finns en sådan 
hundrastgård på Magasinsgatan. 

Förvaltningen tycker det är positivt att intresset är så stort i Grillby och ser gärna att 
en förening anmäler sitt intresse av att driva en hundrastgård. Tillsammans ser vi 
över möjligheten att hitta mark som passar. Förvaltningen kan därefter hjälpa till 
med att hägna in området och se till att det finns hundlatriner. Föreningen åtar sig 
att hålla området i ordnat skick och är kontakten mot besökarna i hundrastgården. 

Om intresse finns kontaktar du förvaltningen via mejl till 
samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se eller via post till Enköpings 
kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, 745 80 Enköping. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/179. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Grillby besvaras med att tekniska 
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av 
att driva en hundrastgård. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om en hundrastgård i Grillby besvaras med att tekniska 
nämnden ser över möjligheten att erbjuda mark om en förening är intresserad av 
att driva en hundrastgård. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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Förslagsställaren 
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Paragraf 31 Ärendenummer TF2021/944 

Svar på medborgarförslag - Sittbänkar, papperskorgar, 
upprustning i hamnen 

Beslut 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen kommer att se över 
placeringen av parkbänkar längs några av stadens gator och att arbetet med att 
utveckla hamnen pågår.  

Beskrivning av ärendet 
I augusti 2021 fick kommunen ett medborgarförslag om bänkar av järn längs 
Kyrkogatan, Torggatan, Sandgatan och Fjärhundragatan. Förslagsställaren 
upplever att det finns ett behov av bänkar att vila på och att det saknas 
papperskorgar i området. Förslagsställaren påtalar också behov av att snygga till i 
hamnen vid husbilsparkeringarna och att riva fula byggnader och anlägga en 
park/ett vattenland eller kanske Disneyland. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen arbetar löpande med utbyte och komplettering av sittplatser längs 
med väl använda stråk i staden. Längs med Fjärdhundragatan saknas det i 
dagsläget sittplatser, vilket delvis kommer åtgärdas när nya hållplatser anläggs 
under året. Längs med de övriga gatorna är det som längst ungefär 200 m mellan 
sittplatserna. Vi ser att det saknas sittplatser längs med Torggatan mellan Stora 
torget och Pepparrotsbadet. Där ska vi se över om det finns utrymme för en 
parksoffa.  

Området kring hamnen har utvecklats de senaste åren med ställplatser för 
husbilar. Sommarblomsurnor smyckar området och vi kommer att fortsatta arbeta 
med utvecklingen av området och promenadstråken mot staden och våra 
uppskattade parker. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/540 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen kommer att se över 
placeringen av parkbänkar längs några av stadens gator och att arbetet med att 
utveckla hamnen pågår.  
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Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget besvaras med att förvaltningen kommer att se över 
placeringen av parkbänkar längs några av stadens gator och att arbetet med att 
utveckla hamnen pågår.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 30 Ärendenummer TF2021/1139 

Svar på medborgarförslag - Övergångsställe 

Beslut 
Medborgarförslaget om ett nytt övergångställe vid Mio i Romberga avslås eftersom 
det regelmässigt krävs en säker anslutning till en gång och cykelväg.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa ett övergångställe vid Mio över Romgatan i handelsområdet i Romberga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid handelsplatsen i Romberga är inte 
så bra som vi skulle önska. När området byggdes uppfördes det en gång- och 
cykelbana på ena sidan av Romgatan.  

För att kunna anlägga ett övergångsställe behövs enligt gällande riktlinjer att det 
ska ansluta till fortsatta trafiksäkra gång- och cykelstråk. Det önskade 
övergångsstället leder alltså inte till en säker mottagning på andra sidan. 

Vi är medvetna om problemen för oskyddade trafikanter i Romberga och 
Myranområdet och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra trafiksituationen för de 
oskyddade trafikanterna. Romgatan finns med i den planeringen men här krävs det 
fler och större insatser innan vi kan införa övergångsställen på ett säkert sätt.  

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/744. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om ett nytt övergångställe vid Mio i Romberga avslås eftersom 
det regelmässigt krävs en säker anslutning till en gång och cykelväg.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om ett nytt övergångställe vid Mio i Romberga avslås eftersom 
det regelmässigt krävs en säker anslutning till en gång och cykelväg.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 29 Ärendenummer TF2021/1137 

Svar på medborgarförslag - P-skiva Gröngarn 

Beslut 
Medborgarförslaget om begränsad parkering med p-skiva vid Gröngarn avslås 
med hänvisning till allmänna parkeringsplatser i området.  

Beskrivning av ärendet 
Tekniska nämnden har i november 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att 
införa 3 timmars begränsad parkering med p-skiva på besöksparkeringen till 
Dyarna-Gröngarn. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Parkeringen vid Dyarna-Gröngarn är en liten parkering vid slutet av Hockeygatan 
som har plats för tre bilar. Förvaltningen anser att det inte finns behov av att 
reglera dessa tre parkeringsplatser i dagsläget. Det finns gott om 
parkeringsmöjligheter i området eftersom det går att parkera bilen längs 
Hockeygatan och på närliggande gator.  

Kommunen har nästan helt frångått systemet med p-skiva eftersom det kräver en 
hög grad av parkeringsövervakning för att fungera. 

Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/730. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om begränsad parkering med p-skiva vid Gröngarn avslås 
med hänvisning till allmänna parkeringsplatser i området.  

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Medborgarförslaget om begränsad parkering med p-skiva vid Gröngarn avslås 
med hänvisning till allmänna parkeringsplatser i området.  

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Förslagsställaren 



Från: Åberg Malin  
Skickat: den 2 november 2021 15:04
Till: Undisclosed recipients:
Ämne: Länsstyrelsens inspektionsrapport - Överförmyndarnämnden för Uppsala län -
rättelse för kännedom
 
Hej, 
 
Översänder en rättelse för kännedom gällande bilagan till Länsstyrelsens
inspektionsrapport av Överförmyndarnämnden för Uppsala län. 
 
Malin Åberg
Enheten för tillsyn
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm
logga-epost-532

 
Från: AB-RB-Tillsynsenheten 
Skickat: den 26 oktober 2021 15:08
Ämne: Länsstyrelsens inspektionsrapport - Överförmyndarnämnden för Uppsala län
 
Hej,
 
Bifogat finner ni Länsstyrelsens rapport från vår inspektion av Överförmyndarnämnden för
Uppsala län. Bifogat är även information om hur vår rapport är upplagd. 
 
Rapporten ska tillställas kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.
 
Malin Åberg
Enheten för tillsyn
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm
logga-epost-532
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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 kommun-
fullmäktige 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
2021-10-26
 

Beteckning
203-58472-2021
 

Enheten för tillsyn
Malin Åberg

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 2 september 2021 hos 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden för 
Uppsala län (nämnden) på följande punkt:

- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett godmanskap.

Inledning
Inspektionen av Överförmyndarnämnden i Uppsala län har skett genom ett 
platsbesök på nämndens kansli den 2 september 2021. Inspektionen genomfördes 
genom att Länsstyrelsen inledningsvis granskade nämndens aktregister och 
därefter valde ut 32 akter för vidare granskning. Se bilaga med information om 
vilka akter som granskats. 

På grund av situationen med Covid-19 hölls efterföljande sammanträde digitalt 
den 7 september 2021. På sammanträdet deltog Bertil Brunn och Heikki Tiitinen 
från nämnden samt Susanna Sandström, Suparna Das, Gisela Miller, Kristina 
Lindgren från nämndens kansli. Från Länsstyrelsen deltog Malin Åberg och Lotta 
Reimers.

Om Länsstyrelsen funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tas 
det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från inspektionen år 2020 (dnr 20045-2020) riktade Länsstyrelsen 
kritik mot nämnden på följande punkter.

- Bristfällig bevakning av att årsräkningar lämnas in.
- Bristfällig hantering av ett arvskifte i ett förmynderskap.
- Bristfällig hantering av ett överklagande. 

På sammanträdet uppgav nämnden att de vidtagit åtgärder med anledning av 
Länsstyrelsens kritik. Ärendena har inte följts upp särskilt vid denna inspektion.

Gällande årsräkningar har nämnden uppgett att samtliga årsräkningar avseende år 
2019 var granskade den 1 oktober 2020. På sammanträdet framkom dock att 
nämnden inte räknat med fyra eller sex årsräkningar som inte hade inkommit den 
1 oktober 2019. Det har bland annat rört sig om årsräkningar som inkommit efter 
en vitesprocess eller akter som är överflyttade från en annan kommun. 



2 (8)

Länsstyrelsen vill understryka vikten av att nämnden i sitt svar även redogör för 
samtliga årsräkningar som avser ett visst år, oavsett när under året de inkommit.  

Aktgranskning med kritik
Bristfällig hantering av arvskifte

Sammanfattning av granskningen
Vid granskning av akt 2622 angående ett förvaltarskap noteras följande. Nämnden 
beslutade den 18 augusti 2021 att samtycka till egendomens fördelning i ett 
arvskifte. I beslutet hänvisar nämnden till en handling med rubriken ”Avtal om 
förlikning och principer för arvskifte m.m.”. Till denna handling finns även 
bilagorna ”Avtal om laglott” och ”Avtal om försäkringsersättning”. Av 
handlingarna går att utläsa att huvudmannen ska få 1/15 av dödsboets tillgångar, 
dock framgår inte någon summa av tillgångarna i dödsboet. 

I beslutet om samtycke nämns endast dödsboets totala behållning som den 
uppgavs i bouppteckningen. Vidare nämns att ”Vid arvskiftet förelåg en 
behållning avsevärt högre än den som upptagits i bouppteckningen.” Vad 
dödsboets behållning faktiskt uppgick till vid arvskiftet framgår inte av akten. Det 
framgår inte heller vilken summa som ska tillskiftas huvudmannen. Nämnden har 
begärt att ställföreträdaren ska redovisa att skifteslikviden har satts in på ett 
överförmyndarspärrat konto i huvudmannens namn. Denna redovisning hade vid 
Länsstyrelsens inspektion ännu inte inkommit.

Länsstyrelsens bedömning
En ställföreträdare som tar del i en bodelning eller ett skifte för den enskildes 
räkning ska enligt 15 kap. 5 § föräldrabalken (FB) inhämta överförmyndarens 
samtycke till egendomens fördelning. 

Av 23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) framgår att ett arvskifte är ett avtal mellan 
delägare i ett dödsbo. Vidare framgår det av 23 kap. 4 § ÄB att ett arvskifte ska 
vara en skriftlig handling som undertecknas av delägarna i dödsboet. Utöver dessa 
bestämmelser finns inget krav i lag på vad ett avtal om arvskifte ska innehålla.

Länsstyrelsen anser dock att det av ett arvskifte tydligt bör framgå vilka tillgångar 
som finns i dödsboet och hur fördelningen ska gå till. Det är ställföreträdarens 
uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt i arvskiftet. Av handlingarna i ärendet 
framgår inte hur nämnden har kunnat kontrollera att ärendet är tillräckligt utrett 
och att fördelning har skett enligt lag. Länsstyrelsen vill påpeka vikten av att 
nämnden dokumenterar dessa bedömningar. Det bör även framgå av ett beslut om 
samtycke till egendomens fördelning vad huvudmannen tillskiftas. Annars kan det 
leda till svårigheter för nämnden att se till att rätt skifteslikvid sätts in på ett konto 
i huvudmannens namn. 

Länsstyrelsen riktar kritik mot nämndens handläggning av arvskiftet och 
uppmanar nämnden att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas i ärendet. 
Länsstyrelsen uppmanar också nämnden att se över sina rutiner och beslutsmallar 
i ärenden som rör ansökan om samtycke till arvskifte. 
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Aktgranskning utan kritik
Bristande bevakning av godmanskap för omyndig

Sammanfattning av granskningen 
I akt 12159 gällande ett godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB noterar Länsstyrelsen 
följande. Gode mannen förordnades i beslut den 12 februari 2021 med uppdrag att 
bevaka omyndigs rätt vid utbetalning av barnpension. Av akten framgår att det har 
funnits tveksamheter hur barnpensionen har använts av förmyndaren. Nämnden 
begärde att gode mannen skulle inkomma med en redogörelse om hur uppdraget 
fortlöpte senast i april 2021. Då gode mannen inte avhördes skickade nämnden en 
påminnelse. Den 3 maj 2021 inkom ett e-postmeddelande från gode mannen där 
det framgick att han hade kontaktat banken gällande åtkomst till konto. Detta är 
den sista händelsen i akten.

Länsstyrelsens bedömning
Nämnden förordnade en god man enligt 11 kap. 2 § FB då det framkommit 
uppgifter som tyder på att barnpensionen inte kom den omyndige till del. 
Nämnden ska inom ramen för sin tillsyn bevaka att gode mannen utför sitt 
uppdrag. För de fall gode mannen inte hunnit fullgöra sitt uppdrag ännu är det 
viktigt att nämnden följer upp hur uppdraget fortlöper. Nämnden har inte fått 
någon bekräftelse på att gode mannen sett till att barnpensionen kommit den 
omyndige till del och heller inte begärt in något underlag gällande detta. 
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för 
att inte riskera att den omyndige lider någon ekonomisk skada.

Huvudmannens tillgångar inte upptagna i förteckningen
Sammanfattning av granskningen 
Länsstyrelsen noterar följande i akt 22425 angående ett godmanskap. 
Huvudmannens hälsotillstånd är sådant att han inte förstår vad saken gäller. 
Huvudmannens fru gick bort i januari 2021 strax före anordnande av 
godmanskapet. I den tillgångsförteckning som har lämnats in finns inget noterat 
om makans eventuellt oskiftade dödsbo. Nämnden har inte inhämtat någon 
bouppteckning eller kontrollerat om huvudmannen är ensam dödsbodelägare. I 
ärendet finns uppgift om att utomstående personer utövat påtryckning både mot 
huvudmannen och hans fru att skriva testamente till förmån för en organisation. 

I akt 19596 om ett förvaltarskap noterar Länsstyrelsen att huvudmannens 
bostadsrätt inte är upptagen i tillgångsförteckningen som inkom år 2019. Däremot 
finns del av ett bolån upptaget som en skuld i förteckningen. Bostadsrätten är 
heller inte upptagen som en tillgång i årsräkningarna avseende år 2019 och 2020. 
Bolånet är dock fortsatt upptaget som en skuld i årsräkningarna, vilka nämnden 
har granskat utan anmärkning och utan att påpeka att bostadsrätten saknas. Även 
av andra handlingar i akten, exempelvis e-postutskick och tjänsteanteckningar, 
framgår att huvudmannen äger en bostad. Bostadsrätten såldes år 2021 och av 
överlåtelseavtalet framgår att huvudmannen då ägde bostadsrätten med 1/1-del. 
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Länsstyrelsens bedömning
En ställföreträdare ska, enligt 14 kap. 1 § FB, inom två månader efter 
förordnandet lämna en förteckning till överförmyndaren över den egendom som 
de förvaltar. Ställföreträdaren ska också enligt 14 kap. 15 § FB före den 1 mars 
varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren. I årsräkningen ska 
ställföreträdaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som 
har stått under dennes förvaltning. I årsräkningen ska anges den enskildes 
tillgångar och skulder vid början och slutet av den tid som räkningen avser. De 
uppgifter som lämnas i förteckning och årsräkning ska avges på heder och 
samvete.

Avseende akt 19596 borde nämnden enligt Länsstyrelsens mening ha observerat 
att bostadsrätten saknades som tillgång vid granskning av både förteckning och 
årsräkningar. Länsstyrelsen anser att nämnden borde ha vidtagit någon åtgärd med 
anledning av detta, exempelvis begära in en komplettering från ställföreträdaren. 

Avseende akt 22425 vill Länsstyrelsen påpeka att huvudmannens del i ett oskiftat 
dödsbo ska tas upp som en tillgång i förteckningen. Länsstyrelsen uppmanar 
nämnden att se över vilka åtgärder som behöver vidtas, exempelvis begära in en 
bouppteckning efter huvudmannens fru då det skulle kunna finnas ett testamente. 
Det ingår i ställföreträdarens uppdrag att bevaka huvudmannens rätt i dödsbo och 
nämnden bör upplysa ställföreträdaren om innebörden av detta. För de fall där en 
huvudman är ensam dödsbodelägare och inget arvskifte sker anser Länsstyrelsen 
att det tydligt bör dokumenteras i akten.  

Ansökan om god man inte överlämnad till tingsrätten
Sammanfattning av granskningen 
I akt 21871 angående ansökan om god man noterar Länsstyrelsen att den första 
handlingen i akten som är benämnd ”ansökan/anmälan” har undertecknats av 
huvudmannen den 15 september 2020. Av läkarintyget i ärendet framgår att 
huvudmannen i samråd med sin handläggare på socialtjänsten har ansökt om god 
man. Huvudmannens hälsotillstånd är sådant att hen förstår vad saken gäller. 
Nämnden påbörjade rekryteringen av en god man i oktober 2021. Huvudmannen 
skrev också in till nämnden i april 2021 och påtalade sitt behov av god man. 
Nämnden hade vid inspektionstillfället inte överlämnat ansökan om god man till 
tingsrätten. 

Länsstyrelsens bedömning
En ansökan om god man från någon som enligt 11 kap. 15 § FB är behörig att 
ansöka ska överlämnas till tingsrätten (se JO:s beslut den 15 maj 2008, 
diarienummer: 3903-2006, samt JO:s ämbetsberättelse 2005/06 s. 422). 
Överförmyndaren är även enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) skyldig att 
lämna den enskilde sådan hjälp att hen kan tillvarata sina intressen. I den 
serviceskyldigheten ingår bland annat att hänvisa den enskilde till rätt myndighet. 

Av akten framgår att det är huvudmannen själv som har ansökt om god man. Trots 
detta har nämnden handlagt ansökan under ett års tid utan att den har överlämnats 
till tingsrätten. Ansökan borde skyndsamt ha överlämnats till tingsrätten så fort 
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den inkom till nämnden. Länsstyrelsen noterar samtidigt att nämnden har varit 
aktiv i sin handläggning och huvudmannen kan inte antas ha fått en god man 
snabbare även om ansökan hade överlämnats till tingsrätten.

Arbetsgivaravgifter och begäran om allmänna handlingar 
Sammanfattning av granskningen 
I akt 18717 angående ett godmanskap granskades årsräkningen avseende år 2020 
utan anmärkning den 27 maj 2021. Av nämndens checklista till årsräkningen 
framgår att det inte syns att gode mannen har betalat skatt och arbetsgivaravgift. 
Av aktens dagboksblad framgår att den senaste händelsen som finns registrerad är 
att nämnden har skickat ett brev till gode mannen den 27 maj 2021 gällande 
granskningen av årsräkningen. Vid Länsstyrelsens inspektion förvarades inte 
denna handling i akten. Nämnden har efter inspektionen skickat in handlingen till 
Länsstyrelsen. Av handlingen framgår att nämnden uppmanar gode mannen att 
betala in skatt och arbetsgivaravgifter. Nämnden har i handlingen inte satt ut 
någon tidsram när detta senast ska vara åtgärdat av gode mannen.

Länsstyrelsens bedömning
Huvudmannen kan drabbas av straffavgifter om betalning av arbetsgivaravgiften 
för huvudmannens räkning uteblir. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att 
nämnden följer upp att arbetsgivaravgiften har betalats. 

Angående handlingen som saknades i akten framkom det vid sammanträdet att 
nämnden aldrig skriver ut denna typ av brev för att lägga i den fysiska akten. De 
finns endast att tillgå digitalt i ärendehanteringssystemet. 

Länsstyrelsen vill påpeka att enligt 17 § förmynderskapsförordningen (1995:379) 
ska samtliga handlingar som har getts in till överförmyndaren och som avser ett 
visst ställföreträdarskap bevaras och sammanföras till en akt. Till akten skall 
dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut 
och åtgärder av överförmyndaren som inte framgår av någon annan handling eller 
av registret. 

Av 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att var och en ska ha rätt att 
ta del av allmänna handlingar. Enligt 2 kap. 3 § TF görs ingen åtskillnad mellan 
information som är pappersburen och information som finns lagrad digitalt. Vid 
sammanträdet lyfte Länsstyrelsen problematiken med att akter är delade i digitala 
och fysiska handlingar. Om en hel akt begärs ut avser det samtliga handlingar och 
inte bara de som förvaras fysiskt i akten.

Dokumentation vid nytt anordnande för samma huvudman
Sammanfattning av granskningen 
I akt 20594 angående ett godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB noteras följande. 
Nämnden har den 30 augusti 2021 skrivit till gode mannen att hen har förordnats 
till särskilt förordnad vårdnadshavare och begärt in yttrande om att godmanskapet 
ska upphöra. I akten finns ingen uppgift om hur nämnden känner till beslutet om 
särskilt förordnad vårdnadshavare. Nämnden har efter sammanträdet lämnat 
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uppgift om att de inte kunde ändra förordnandet i deras ärendehanteringssystem 
utan de var tvungna att öppna en ny akt med det nya förordnandet. Tingsrättens 
beslut om särskilt förordnad vårdnadshavare finns därför enbart registrerat i akten 
som avser särskilt förordnad vårdnadshavare och inte i akten som avser 
godmanskapet.  

Länsstyrelsens bedömning
Godmanskap enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken får enligt 10 § 
förmynderskapsförordningen redovisas tillsammans med förmynderskapet. Det är 
också Länsstyrelsens rekommendation att nämnden håller samman alla delar av 
ett barns ärende och inte har det i olika akter. Detta mot bakgrund av att 
Länsstyrelsen anser att det inte finns någon grund för att arkivera akter som rör ett 
visst förmynderskap innan förmynderskapet har upphört, dvs. när barnet blir 
myndigt. 

I ärendet har inte nämnden kunnat ändra förordnandet i sitt 
ärendehanteringssystem, varför en ny akt har öppnats. Länsstyrelsen anser därför 
att det är viktigt att kopiera relevanta handlingar mellan de båda akterna för att de 
ska bli kompletta. I den ursprungliga akten bör det tydligt framgå att det öppnats 
en ny akt med anledning av tingsrättens beslut om särskild förordnad 
vårdnadshavare. Länsstyrelsen rekommenderar att de handlingar som rör 
godmanskapet förs till barnets nya akt. 

Rekrytering av ställföreträdare
Sammanfattning av granskningen 
I akt 21943 som avser ett ärende angående behov av förvaltarskap noterar 
Länsstyrelsen följande. Ärendet startade den 9 oktober 2020 när huvudmannens 
mamma ringde in med frågan om hur det går med beslut om anordnande av 
förvaltarskap. Det framgår av akten att det tidigare funnits ett ärende gällande 
detta som tingsrätten beslutat att avskriva. Då huvudmannens mamma angav att 
det fortfarande fanns ett hjälpbehov startade nämnden upp ett ärende på egen 
hand. I slutet av november 2020 begärde nämnden in ett nytt läkarintyg och social 
utredning och därefter har försök gjorts för att hitta ett förslag på förvaltare.

På sammanträdet förklarade nämnden sin rekryteringsprocess och hur de arbetar i 
de ärenden som är av mer brådskande karaktär. De uppgav att de inte avskriver 
ärenden där det finns ett behov av ställföreträdare enbart på grunden att ingen 
föreslagen ställföreträdare har hittats. Länsstyrelsen framförde att vi inte har något 
att anmärka på hur rekryteringsprocessen ser ut men betonade vikten av att 
hantera ärenden där det finns ett väldigt stort hjälpbehov på ett skyndsamt sätt. 

Rutin om byte av ställföreträdare
Sammanfattning av granskningen 
I föregående rapport lyfte Länsstyrelsen frågan om nämndens rutin för byten av 
ställföreträdare. I de fall där nämnden beslutar att byta ut ställföreträdare enligt 11 
kap. 20 § FB uppmärksammade Länsstyrelsen i föregående rapport att nämnden 
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har som rutin att fatta två olika beslut. Det första beskriver på vilket sätt 
ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel och anger att hen ska bytas ut och 
att kansliet ska rekrytera ny person till uppdraget. Det andra beslutet fattas när en 
ny ställföreträdare har rekryterats och innebär att nämnden beslutar att entlediga 
ställföreträdaren och förordna en ny. I det andra beslutet anges enbart att 
ställföreträdaren gjort sig skyldig till misskötsel enligt 11 kap. 20 § FB. 
Omständigheterna som ligger till grund för entledigandet uppges endast i det 
första beslutet. Länsstyrelsen lyfte i föregående rapport upp problematiken med 
att det är beslutet som är överklagbart som måste innehålla en motivering. 
Omständigheterna som låg till grund för entledigandet måste alltså finnas med 
även i det andra beslutet då det är det beslutet som har rättsverkan. 

I samband med att Länsstyrelsen begärde ut nämndens aktregister inför årets 
inspektion begärdes även de tre senaste nämndprotokollen ut. Det framgår att 
nämnden har kvar ovan beskrivna rutin med att fatta två beslut. Vad Länsstyrelsen 
uppmärksammade är att det första beslutet fortfarande är betydligt mer motiverat 
kring omständigheterna varför ställföreträdaren ska bytas ut. Det andra beslutet 
om entledigande av ställföreträdaren innehåller en hänvisning till första beslutet 
samt en betydligt kortare motivering än i det första beslutet. 

Enligt 32 § FL ska beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte 
obetydligt sätt 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.

Länsstyrelsen vill därför återigen understryka vikten av att det finns en fullgod 
motivering i beslutet som innebär att ställföreträdaren entledigas. 

Övriga frågor
Allmänt om läget på förvaltningen
Kansliet har sedan förra året ändrat arbetssätt i och med pågående arbete med 
digitalisering. All inkommande post skannas in och handläggning kan ske helt 
digitalt, vilket kansliet uppger fungerar väl och underlättar arbete på distans. 
Under våren 2021 har kansliet haft hög sjukfrånvaro och personalbrist, delvis på 
grund av situationen med Covid-19. Vid inspektionen består kansliet av 17 
handläggare, 4 granskare, 3 registratorer och några extra arkivanställda. I 
november 2021 kommer kansliet att flytta in till det nybyggda kommunhuset i 
Uppsala. Aktiva fysiska akter kommer att förvaras på plats i kommunhuset och 
arkiverade fysiska akter kommer att förvaras externt. 

Rapporten har upprättats av Malin Åberg och Lotta Reimers.
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