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Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 

Åklagarmyndigheten har, mot bakgrund av de intressen som myndigheten har 

att bevaka, inte några synpunkter på förslagen i betänkandet utöver vad som 

framgår nedan. 

10.6.2 En skyldighet för överförmyndaren att anmäla 

misstanke om brott till åtal  

Åklagarmyndigheten instämmer i bedömningen att det behövs ett förstärkt 

skydd i de fall där en god man eller förvaltare kan misstänkas ha begått brott 

mot sin huvudman och att överförmyndarnämnden bör ha ett tydligare ansvar i 

frågan. Det kan dock ifrågasättas om anmälan till allmän åklagare är den 

lämpligaste ordningen.  

 

I utredningen motiveras inte varför man pekat ut allmän åklagare som 

anmälningsmottagare istället för Polismyndigheten. De tillsynsverksamheter 

som tas upp som jämförande exempel har visserligen en anmälningsskyldighet 

till just åklagare, men där avses andra former av brottslighet som kan kräva 

särskild avvägning innan förundersökning inleds. Jämför man istället med 

bidragsbrottslagen (SFS 2007:612), så togs möjligheten att anmäla misstänkta 

bidragsbrott till åklagare bort 2019 genom en lagändring i 6 §. Skälen för detta 

var enligt regeringen att anmälningar som lämnas in till Åklagarmyndigheten i 

praktiken ändå vidarebefordras till Polismyndigheten och att möjligheten att 

anmäla misstänkta bidragsbrott till Åklagarmyndigheten därmed inte ansågs 

fylla någon egentlig funktion (prop. 2018/19:132 s. 38).  

 

Med hänsyn till den typ av brottslighet som kan bli aktuell i förevarande fall 

– exempelvis stöld, förskingring eller trolöshet mot huvudman, där Polismyn-

digheten normalt är anmälningsmottagare – anser Åklagarmyndigheten att en 

lämpligare ordning är en skyldighet för överförmyndarnämnden att anmäla 

misstanke om brott till Polismyndigheten. 
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Åklagarmyndigheten noterar att det i utredningens överväganden talas om 

överförmyndarens skyldighet att anmäla brott, medan skyldigheten enligt 

författningsförslaget åligger överförmyndarnämnden. Den oklarheten behöver 

förstås skingras.  

 

Mot bakgrund av att överförmyndarnämnd föreslås bli den obligatoriska 

organisationsformen får det antas att anmälningsplikten ska ligga hos nämnden. 

I så fall bör man i det fortsatta lagstiftningsarbetet överväga regleringen av hur 

brådskande fall hanteras; i vissa fall kan det vara angeläget att en brottsutred-

ning snabbt kommer igång, och att en anmälan därför inte bör avvakta att 

överförmyndarnämnden har ordinarie sammanträde. 

 
 

 

Detta yttrande har beslutats av chefen för Utvecklingscentrum, överåklagaren 

Lennart Guné, efter föredragning av kammaråklagaren Miranda Pedersen. I 

den slutliga handläggningen av ärendet har också vice överåklagaren Eva 

Johnsson deltagit. 
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