Vad som efterfrågats under århundraden
• Nationell statlig styrning
• Nationell samordning
• Statens ansvar (trots rätter)
• Statistik
• Register över förmyndare/förvaltare
• gemensam/nationell utbildning
• Rättssäkerhet
• Annonsering i PoIT???

Tema: Rekrytering

Förbundet
• Cirka 55 lokalföreningar
• Cirka 4 500 medlemmar
• Förbundet grundades 1968
• Kansli Stockholm
• Stödja, utbildningsmaterial, sprida kunskap,
opinionsbildar

rfs.se

Frivilliga samhällsarbetare
Lagreglerade frivilliguppdrag – gemensam
kärna
•
•
•
•
•
•
•
rfs.se

Gode män och förvaltare
Gode män för ensamkommande barn
Särskilt förordnade vårdnadshavare
Kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer
Stödpersoner inom psykiatrin
Biträdande övervakare
Besökare på häkten och anstalter

Det här vill RFS
•

Brukaren i fokus

•

Värna värdet av frivilliga

• Bidra till utveckling på området, bättre stöd
• Synliggöra medlemmarnas insatser och RFS
• Utredningar, remissvar, dialog med ansvariga
myndigheter, departementet med mera.

rfs.se

Vad får en ställföreträdare
som är medlem inom RFS?
• Stöd i lokalförening – erfarenhetsutbyte
• Möjlighet att påverka
• Rådgivning för de enskilda medlemmarna
• Omvärldsbevakning och kunskapspåfyllning, Forum för frivillig samhällsarbetare,
Kunskapsbank, nyhetsbrev fyra gånger per år.
• Alla enskilda medlemmar får olycksfalls- och krisförsäkring. Möjlighet för gode män att
teckna en ansvarsförsäkring 155 kr/år (rättsskydd och ren förmögenhetsskada).

rfs.se

Vad är viktigt vid rekrytering
• Möjlighet till dialog och få ställa frågor till överförmyndaren
• Överförmyndaren samverkar med RFS lokalförening

• Erfarenhetsutbyten, ensamt uppdrag
• IOP Erbjuder utbildningar och stöd som ger positivt resultat
• Tydlighet för vad som krävs för att få arvode

• Tydlighet vilken typ av uppdrag det är man får.
• Vem är det som har sökt?
• Kan man prata med huvudmannen/anhörig?
• Matchning av uppdrag
• Överförmyndarens handläggningstid – särskilt granskningstiden!
• Uppskattning
• Stimulerande uppdrag
• Utbildning
rfs.se

Arvsfondsprojektet Rätt att delta
• 3-årigt projektet
• Webbutbildning med fokus på delaktighet
• Tryckt studiecirkelsmaterial för god man och huvudman. Komplement till Rollkoll.
• Skapa tillitsfulla samarbetsrelationer
• Podd under 1,5 år med intervjuer med ställföreträdare och huvudmän

rfs.se

Välkommen att kontakta våra
lokalföreningar och RFS kansli!
info@rfs.se
www.rfs.se

www.facebook.com/riksfs
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Tema: Bankärenden

Bankföreningens arbete
Remissarbete
Informationsmaterial

Mallar på fullmakter mm
Utbildningar
Svarar på frågor från
ställföreträdare och
bankkunder
www.swedishbankers.se

Ensamkommande barn och
tillfällig vårdnadshavare
Mia Hemmestad
Avdelningen för juridik
info@skr.se
08-452 70 00
December 2021

Aktuellt om ensamkommande barn

Barn utan vårdnadshavare
(kvotflyktingar)

Ensamkommande barn
(asylsökande)

• 80 barn fram till augusti 2021
• Prognos 2022 – 150-200 barn
• SOU 2021:36 – förslag om förtydliganden i Lgeb

• Afghanistan – största gruppen
• Migrationsverkets rättsliga ställningstagande
Afghanistan
• Ny prövning av frågan om uppehållstillstånd

Tillfällig vårdnadshavare (6 kap. 10 d § FB)
Behov av SFV

• Dödligt eller
mycket
allvarligt våld
inom familjen
• Andra fall?

Saknas lämplig
person

• Interimistiskt
beslut om SFV
istället?

Särskilda skäl

• Vilka beslut
behöver fattas?
• Barnets behov

Tillfällig
vårdnadshavare

• Socialnämnd
för talan

Uppdraget – tillfällig vårdnadshavare
• Vem ska utses?
• På grund av kunskaper och erfarenheter och i övrigt är särskilt lämplig för
uppdraget (6 kap. 10 d § andra stycket FB)

• Vad innebär det?
• Samma ansvar som en SFV – tillfällig lösning
• Ska inte tillgodose den faktiska vården (6 kap. 10 d § FB)

• Hur ersätts uppdraget?
• Skäligt arvode och ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för
uppdragets utförande (6 kap. 10 f § FB)
• Regeringen: timkostnadsnorm enligt rättshjälpslagen eller schablonbelopp
• Överförmyndaren beslutar

En gammal institution
”…statens pligt att skydda statsmedlemmarnas rättigheter
och att särskildt taga vård om deras angelägenheter, som äro
urståndsatte att själfve omhänderhafwa de.” Berger 1883
Eva Blomberg

Lagstiftning före 1924: Stockholm
• I landskapslagarna – 1341 Kristoffers landslag - FM skyldighet,
”årsräkning”, fränders kontroll
• 1667 Stockholms Förmyndarkammare: ett ämbetsverk
• kreditinstitut, bank, deposition & domstol
• Tillsyn över FM förvaltning
• Staten i skuld till Förmyndarkammaren under 100 år

• 1924 att verka som ÖF, minskad verksamhet, men upphör ej
• 1956 läggs ned – blir överförmyndarnämnd

Lagstiftning före 1924: övrigt
• I landskapslagarna – 1341 Kristoffers landslag - FM skyldighet, ”årsräkning”,
fränders kontroll
• Skillnad stad-land

•
•
•
•

1669 rikstäckande förmyndarlag (omyndiga)
1734 vissa förändringar – ärvdabalken (förmyndare banker)
1845 FM årsräkning, klagomål, rätten, godmansgranskning
1861 stad/domare på landet väljer god man för tillsyn av förmyndare
• God man upprättar förteckning av förmynderskap
• 1863 ogifta kvinnor myndiga

• 1884 Stads-/kommunalfullmäktige väljer GM på 4 år
• Krav FM lämnar årsräkning 15/2, granskning klar 1/9

1924 års förmyndarlag: kontinuitet
• Två/tre system fram till 1924/1957
• Tillsynsnivån (valda kommunala företrädare, rätten)
• Inget ämbetsverk/myndighet (utom i Stockholm)
• Inget centralt förmyndarregister
• Personlig relation förmyndare-myndling
• Släkt och anhörigas arv (kollektiv egendom, patriarkalt samh)
• Förmyndarens ekonomiska hantering –bristande kontroll
• Frivilliga krafter

1924 års förmyndarlag: förändring
• Överförmyndare (-nämnder)
• Förtroendeuppdrag
• Utökad omyndigförklaring : slösaktig, alkohol, lössläppt, sinnessjuk
• Förmyndare: medborgerlig skyldighet/kvalifikationer
• Förmyndare för egna barn – enbart fäder (-1949)
• God man reduceras

• Ingen kreditinstitution – banker istället
• Mer reglerad ekonomisk hantering – statsskuldboken

1949 och 1974
• 1949 in extenso till föräldrabalken (ej ärvdabalken)
• 1974 Omyndigförklaring - grunderna begränsas
• Endast psykisk sjukdom o.dyl.

• 1974 ökade möjligheter att använda god man
• Stärkande av rättssäkerheten
• Affärer: Selling, Stephens

• 1974 Sörja för införs – utvidgning, inte bara ekonomi
• Kommuner bekostar ersättning till överförmyndare

Från 1989 och framåt
• 1989 Omyndigförklaring tas bort
• Förvaltare och huvudman

• Rättskapabla individer- huvudmannen i fokus – ökat inflytande
• 1995 Tillsynsnivån utökas – länsstyrelser
• Släktens inflytande reduceras

• 2005 Ensamkommande barn – utvidgning av uppdraget som god man
• Vårdnad
• God man ökad användning
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Rättsfall

Hovrätten ÖN
Mål ÖÄ 593-19 och ÖÄ 594-19
Januari 2019 - november 2020

ÖÄ 593-19 och ÖÄ 594-19
Vad är rättsfrågan?
Ska moms utgå på arvode för god man som har enskild firma.

Vilka är parter i målet?
God man, överförmyndarnämnden och Hovrätten för Övre Norrland.

Vilka lagrum och rättsfall är aktuella?
Föräldrabalken 12 kap 16 §
Momslagen
RÅ 2009 ref 56
Hovrätten för Skåne och Blekinge ÖÄ 460-17
EU-domstolen;
C-16/93 R.J. Tolsma, p 14
C-214/18-PSM ”K”

Bakgrund
• Öfn beslutade om arvode för god man för perioden året 2018 samt
extraordinärt arvode 7 timmar för rättsligt juridiskt stöd för huvudman
för del av år 2018. Arvodet betalas av kommunen.
• God man överklagar båda besluten och yrkar på:

-

Att överförmyndarnämnden omprövar arvodesbeslut 2018

-

God man vill ha 15.5 timmar avseende komplettering i det juridiska
ärendet till IVO.

-

God man anser att nedlagt arbete kommer andra huvudmän tillgodo
genom att han driver en rättslig process i IVO.

-

Att moms 25% ska betalas ut till god mans enskilda firma.

• Öfn avger yttrande till tingsrätten och anser att ingen omprövning ska
göras utan står fast vid arvodesbesluten.

Bakgrund
Öfn yttrar sig till tingsrätten och anser:
-

Omprövning ej aktuellt, öfn vidhåller båda arvodesbesluten

-

Ersättning för moms kommer inte att utbetalas till enskild firma

-

Det uppdrag som utförts av god man är ett ordinärt godmansuppdrag
och är inte en utförd tjänst för firma.

Tingsrätten
• Tingsrätten ändrar öfn:s beslut och tillerkänner god man ersättning för
moms för utfört uppdrag.
• Tingsrätten stödjer sitt beslut på rättsfallet Hovrätten Skåne och Blekinge
ÖÄ 460-17 där moms utbetalts till anställd förvaltare i privat bolag.
• Öfn överklagar tingsrättens beslut till hovrätten och vill ha
prövningstillstånd.

Hovrätten meddelar prövningstillstånd
- Öfn anser att detta ärende är av vikt för prövning sett ur ett nationellt
perspektiv.
- Öfn anlitar advokat
Öfns yttrande till hovrätten
Uppdragets natur och omfattning
- Förordnande av god man har skett utifrån att hen är privatperson ej som
enskild firma.
Förutsättningar för mervärdesskatt
-

Uppfyller inte rekvisiten för omsättningskrav mellan god man och kommun.
God man är inte anställd av kommunen utan huvudmannen är arbetsgivare.

Praxis

-

Öfn anser att rättsfallet ÖÄ 460-17 inte kan ligga till grund i vårt fall i och med
att god man inte är anställd vid enskild firma.

-

ÖFN yrkar på att ingen moms ska utbetalas till god man.

Hovrätten
Tredjemansbetalning
- Tredjemansbetalningen är inte ett undantag från skatteplikt men den
innebär att det belopp som ska betalas av kommunen inkluderar
mervärdesskatten.

Hovrättens beslut
• Upphävande av tingsrättens beslut
• Fastställande av öfn:s båda arvodesbeslut
• Hovrättens beslut kan inte överklagas

Socialnämnden behörig att föra ett barns talan om
fastställelse av moderskap även om den gode
mannen inte för talan
Högsta domstolen, mål nr Ö 752-21 och T 753-21, meddelad 2021-11-10
• Barnets talan förs i normalfallet av dess ställföreträdare, se 11 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB).
• Socialnämnden ska utreda och fastställa faderskap enligt 2 kap. 1 § FB - behörighet att föra talan
enligt 3 kap. 5 § FB.

• Fastställelse av moderskap är inte särskilt reglerat (med några undantag)
• HD gör en tolkning med beaktande av bland annat barnkonventionen (artikel 7) och
Europakonventionen (artikel 8).

”Socialnämnden har en långtgående skyldighet att verka för att de barn som
befinner sig i kommunen växer upp under trygga förhållanden. Det ansvaret
omfattar också ensamkommande barn.”

Högsta domstolen, mål nr Ö 752-21 och T 753-21, meddelad 2021-11-10

”Det grundläggande rättsliga intresset av att avgörandet blir
materiellt riktigt medför här att båda får föra talan. Eftersom ett
lika starkt rättsligt intresse gäller när moderskapet är oklart, får
socialnämnden anses ha rätt att föra barnets talan, även om en
god man för barnet har förordnats och oavsett vilken inställning
som den gode mannen har till en moderskapstalan.”

Förvaltarskapet består för att..
..risk för att huvudmannen kan bli avhyst från sin bostad
HM tog inte kontakt med läkare för att erhålla de intyg som Försäkringskassan
begärde.
Hovrätten för nedre Norrland, mål nr Ö 956-20, meddelad 2021-09-01

… visserligen svag bedömning av den enskildes hälsotillstånd men att
förvaltarskapet nödgas utifrån journalanteckningar med mera. Läkarintyg inkom
dock inte men väl annat som beskriver den enskildes hälsotillstånd.
Hovrätten för nedre Norrland, mål nr ÖÄ 214-20, meddelad 2021-10-01.

… förnyad skuldsättning trots tidigare skuldsanering.
Hovrätten för västra Sverige, mål nr ÖÄ 1588-21, meddelad 2021-10-24.

Förvaltarskapet består för att..
..risk för att huvudmannen kan bli avhyst från sin bostad
HM tog inte kontakt med läkare för att erhålla de intyg som Försäkringskassan
begärde.
Hovrätten för nedre Norrland, mål nr Ö 956-20, meddelad 2021-09-01

… visserligen svag bedömning av den enskildes hälsotillstånd men att
förvaltarskapet nödgas utifrån journalanteckningar med mera. Läkarintyg inkom
dock inte men väl annat som beskriver den enskildes hälsotillstånd.
Hovrätten för nedre Norrland, mål nr ÖÄ 214-20, meddelad 2021-10-01.

… förnyad skuldsättning trots tidigare skuldsanering.
Hovrätten för västra Sverige, mål nr ÖÄ 1588-21, meddelad 2021-10-24.

Försäkringsersättning undantas inte vid
prövning av betalningsansvar för arvode
Försäkringsutbetalning från en barnförsäkring merparten av huvudmannens sparade kapital.
Den gode mannen menade att huvudmannens sparkapital som härrör från försäkringsersättning bör
ses som ett ”startkapital för framtiden” och inte ska belastas av arvodet till god man.

Hovrätten finner dock att det saknas skäl att frångå huvudregeln om att det är den enskilde som ska
stå för arvodet. De särskilda skäl som framgår av prop. 1993/94:251 s.221 träffar inte nu aktuell
situation.
Hovrätten för nedre Norrland, mål nr ÖÄ 915-20, meddelad 2021-11-12.

Prejudikat inom arvsrätten (HD)
Det förstärkta laglottsskyddet (7 kap. 4 § ÄB)
- ”Diamanthandlarens gåvor” (T 4171-20) gäller i sak det förstärkta laglottsskyddet enligt 7
kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). En bodelning under bestående äktenskap i syfte att kringgå
laglottsskyddet har bedömts som en gåva jämställd med ett testamente då den var ett led i
en sammansatt transaktion. Gåvornas hela värde har lagts åter till kvarlåtenskapen.
- Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål (T 6974-20) som gäller det
förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Frågan gäller det som en arvlåtare
under sin livstid gett bort under sådana omständigheter att gåvan går att likställa med
testamente.

Tolkning av testamente (11 kap. ÄB)
- ”De fem fastigheterna” (T 4457-20) gäller tolkning av ett testamente och specifikt
frågan om vad som testamentet avsåg skulle gälla kring ett legat. Om det var enligt
ordalydelsen ”en fastighet” eller om andra villkor i testamentet och omständigheter i
övrigt medförde att testators intention avsåg flera fastigheter. Högsta domstolen
konstaterar att det sammantaget ses såsom en sammanhängande enhet och att
legatarien därmed ska ha del i samtliga fem fastigheter.

Kalle Larsson
Tel nr. SKR:s kontaktcenter 08-452 70 00
(telefontid mån-fre kl.13-15)
info@skr.se

