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Nya läkarintyg
Socialstyrelsen beslutade den 30 mars 2000 (SOSFS 2000:3 (M) Föreskrifter)
om nya läkarintyg vid anordnande av godmanskap och förvaltarskap. De
gamla blanketterna upphör att gälla från och med den 1 oktober 2000.
De nya blanketterna har på flera sätt förtydligats, framför allt vad avser
frågorna och samtycke och huvudmannens möjlighet att förstå vad saken
gäller. Läkaren som utfärdar intyget skall underteckna blanketten, förtydliga
sitt namn samt även ange tjänsteställe och telefonnummer.
Blanketterna kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst,
Finspångsgatan 51, 163 53 SPÅNGA, fax 08-760 58 95, e-post
sos.order@special.lagerhus.se.

Påminnelse om statistik
I april tillställdes samtliga överförmyndare/överförmyndarnämnder en
skrivelse ”Förfrågan om statistik avseende godmanskap och förvaltarskap”
med frågor om antalet gode män m.m. Svaren på dessa frågor önskade jag få
senast den 15 juni 2000. Då ett drygt 40-tal kommuner ännu ej besvarat dessa
frågor ber jag er som ännu inte skickat in svaren skyndsamt göra detta.
Anledningen är naturligtvis att vi skall ta fram ett så korrekt och omfattande
underlag som möjligt för framtida diskussioner inom vårt verksamhetsområde.
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Ersättning till kommun för kostnader för god man för flyktingbarn
Migrationsverkets (f d Statens Invandrarverk) generaldirektör, Lena Häll
Eriksson, har i en instruktion 2000-06-15 till kommunerna meddelat följande.
Invandrarverket har sedan 1992-01-01 tillämpat en praxis som inneburit att
den ekonomiska ersättningen till god man för utländska, omyndiga barn utan
vårdnadshavare/förmyndare och inskrivna hos mottagningsenhet arvoderas
av verket. Det har nu konstaterats att denna praxis saknar stöd i gällande
författningar.
Enligt 12 kap. 16 § föräldrabalken ska överförmyndaren fatta beslut om god
mans arvode och dennes ersättning för utgifter. Migrationsverket anser
emellertid att kommunerna inte skall ha kostnader för asylsökande. Av
denna anledning skall följande rutin, enligt generaldirektören, tillämpas.
Staten (Migrationsverket) lämnar ersättning till kommunerna för deras
kostnader för god man, utsedd för omyndig utan vårdnadshavare inskriven
hos mottagningsenhet. Ersättning betalas ut efter ansökan. Ersättningen
beslutas och betalas med stöd av 31 § förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m., ErsF.
Denna instruktion träder i kraft 2000-07-01.
Upplysningar om denna instruktion kan lämnas av Clas Lind, Migrationsverket, Huvudkontoret, Praxisenheten, Box 6113, 600 06 NORRKÖPING,
tfn: 011-15 60 00.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Eva von Schéele,
tfn: 08-772 44 20, måndagar kl 9.00 – 16.00.
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