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Nya bestämmelser om Vägverkets och kronofogdemyndighetens underrättelseskyldighet till överförmyndaren m m
Bakgrund
Under sommaren 2003 framkom att 5 682 barn registrerats hos kronofogdemyndigheten för en total skuld av 38 551 269 kr. Av det totala beloppet
utgjorde 19 746 677 kr skulder i allmänna mål (skulder till stat och kommun)
och 18 804 592 kr skulder i enskilda mål (skulder till privata fordringsägare).
Skadestånd är den största anledningen till barns skulder (ca 18 miljoner kr).
Den näst största orsaken är obetalda skatter och avgifter som hänför sig till
barns innehav av tillgångar, främst kapitalvinstskatt på försäljning av
fondandelar (ca 9,5 miljoner kr). En annan stor post är fordonsrelaterade
skulder i form av obetald fordonsskatt och obetalda felparkeringsavgifter
(drygt 5 miljoner kr).
Nya bestämmelser
För att överförmyndaren ska få en möjlighet att få vetskap om de föräldrar/
förmyndare som agerat illojalt mot sin barn i samband med sin förvaltning av
barnens tillgångar har lagstiftaren beslutat om förändringar i vissa
förordningar. De nya bestämmelserna innebär att Vägverket och
kronofogdemyndigheten blir skyldiga att underrätta överförmyndaren då
någon under 18 år registreras som ägare till fordon respektive registreras hos
kronofogdemyndigheten.
Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2004.
Vägverket har i en skrivelse daterad 2004-07-01 informerat samtliga
överförmyndare om den nya underrättelseskyldigheten.
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Lagändringarna finns i följande förordningar:
SFS 2004: 622 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister ;
SFS 2004: 594 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
SFS 2004: 595 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om
betalningsförläggande och handräckning.
För att underlätta för överförmyndaren att utreda föräldrars/förmyndares
förvaltning i ovan nämnda situationer kommer Svenska Kommunförbundet
under hösten att lämna mer information då underrättelserna från Vägverket
och kronofogdemyndigheten börjar inkomma .

God man för ensamkommande flyktingbarn (SOU 2003:51)
Enligt uppgift från Justitiedepartementet kommer lagen om god man enligt
ovan nämnda förslag att träda i kraft den 1 april 2005. Fortfarande gäller
sålunda 11 kap. 1 § föräldrabalken vid förordnande av god man.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Eva von Schéele,
tfn: 08-452 75 47, måndagar kl 9.00 – 16.00.
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