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Delegering från överförmyndarnämnd/överförmyndare
m.m.
I promemoria från Justitiedepartementet den 5 september 1995 föreslås
ändring i 19 kap. 14 § föräldrabalken innebärande att delegering skall kunna
lämnas av överförmyndarnämnd eller överförmyndare i fråga om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare. Det föreslås samtidigt
att det inte längre skall vara nödvändigt med medgivande av kommunfullmäktige för att delegering skall kunna ske.
Beslut enligt 11 kap. 20 § att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare
från uppdraget får inte delegeras. Detsamma gäller beslut att häva avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite
Lagändring föreslås också i 4 kap. 12 § fastighetsbildningslagen genom att
överförmyndaren i stället för rätten skall förordna god man om det vid
fastighetsbildningsförrättningen rör en fastighet som ägs av ett upplöst bolag
eller annan upplöst sammanslutning.
Lagändringarna avses att träda i kraft den 1 januari 1996.
En nyhet i förmynderskapslagstiftningen fr.o.m. den 1 juli 1995 var att i
kommuner med ensam överförmyndare kunde kommunfullmäktige bestämma att överförmyndaren fick delegera beslutsärenden till en kommunal
tjänsteman med erforderlig kompetens (19:14 FB). På förekommen anledning
bör det uppmärksammas att delegation inte kan lämnas till överförmyndarens ersättare. Det är således inte möjligt att överförmyndaren delegerar vissa ärenden till sin ersättare och att man därefter arbetar jämsides.
Det existerar inte något mellanliggande system mellan ensam överförmyndare och överförmyndarnämnd med minst tre ledamöter. Det betyder att
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ersättaren inte kan handlägga ärenden annat än när den ordinarie överförmyndaren är förhindrad att tjänstgöra. Kommuner som eventuellt har tänkt
sig en konstruktion med ensam överförmyndare som delegerar till sin ersättare bör vara medvetna om att alla beslut som ersättaren i så fall fattar
med delegation blir ogiltiga. Som ett resultat av detta kan kommunen
komma att hamna i skadeståndssituationer.

Blanketter
Enligt besked från Kommentus Blanketter finnes nu följande nya blanketter,
nämligen
21 115 019 Beslutsprotokoll ang. Förordnande av god man
21 115 027 Beslutsprotokoll ang. Entledigande av god man/förvaltare
21 115 118 Register om ställföreträdarskap anseende omyndigt barn
Beställning kan ske på tfn 08 - 709 59 20.

Förmyndare, god man och förvaltare
En ny upplaga av boken Förmyndare, god man och förvaltare har kommit ut
från Kommentus, beställningsnummer 7344-969-5.

Länsombud, erfarenhetsutbyte
Det är angeläget med ett erfarenhetsutbyte av den nya lagens tillämpning
och därför kommer föreningen Sveriges Överförmyndares länsombud att
kallas till ett sammanträffande så snart alla har blivit utsedda.
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