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RÄTTSFALL OCH DOMAR
JO
Kritik mot kommun för dröjsmål med att ansöka om särskilt förordnad vårdnadshavare för ett ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn beviljades permanent uppehållstillstånd (PUT) i oktober 2013. Vid den tidpunkten var barnet placerat i ett boende som tillhörde en
stadsdelsförvaltning i en kommun. I januari 2014 flyttades ansvaret för handläggning av barnets ärende till en annan stadsdelsförvaltning i samma kommun.
Barnets gode man påtalade i februari 2014 behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare för den förvaltning som handlade barnets ärende. Först i november
ansökte socialnämnden hos tingsrätten om att en särskild förordnad vårdnadshavare skulle utses.
Enligt 10 § lagen (2005:429) ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas
väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det (se vidare prop. 2004/05:136
s.39).
JO anser att den tid som förflutit från det att barnet beviljades PUT till dess
ansökan översändes till tingsrätten är alldeles för lång.
JO, dnr 6707-2014, meddelad 2016-02-04.

Övrigt
Ensamkommande barn
Frågor om bedömning av ålder

Migrationsverket har i en Rättsutredning från 2016-03-21, dnr 1.3.4-2016-45137,
tagit upp frågor om åldersbedömningar.
Rättsutredningen biläggs detta nyhetsbrev.
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Besök i skolan

På förekommen anledning vill jag bara informera om att gode män för ensamkommande barn, precis som ”vanliga vårdnadshavare”, inte har rätt att utan vidare
komma till barnets skola och närvara vid lektioner. För det första är inte skolan
allmän plats dit alla får komma när och hur som helst, för det andra kan det vid
vissa tillfällen, t.ex. vid prov inte vara lämpligt att andra än elever och lärare är
närvarande.
För att undvika onödiga missförstånd bör ni informera de gode männen att de
måste kontakta skolan först för att få veta när det passar för besök. De flesta
skolor har också tagit en policy just för besökande.
”Gilla din ekonomi” – Finansinspektionen
Finansinspektionen (FI) har inbjudit – och kommer att inbjuda – överförmyndare
i olika delar av landet till kursen ”Trygga din ekonomiska framtid”. ”Gilla din
ekonomi” är ett nationellt nätverk av myndigheter, organisationer och finansiella
företag som samarbetar kring finansiell fortbildning. Dessa har arbetat fram en
bred privatekonomisk utbildning. Föreläsarna kommer från bl.a. Konsumenternas
försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Min Pension, Konsumentverket och Kronofogden.
Syftet med kursen, enligt FI, är att utbilda deltagare som i sin tur kan utbilda andra
inom områdena budget och betalningar, sparande, lån och pensioner. Från SKL:s
sida var vi mycket tveksamma till att ÖF skulle vara utbildare inom dessa områden, men det är inte meningen. Tvärtom är detta värdefull information för ert vardagliga arbete och där ni kan ge ställföreträdare vägledning till vart de ska vända
sig i dessa frågor.
Denna tvådagarskurs rekommenderas och är dessutom kostnadsfri. För mer information kan ni kontakta finanskunskap@fi.se eller Alexander Neidert,
alexander.neidert@fi.se, som är projektledare för denna utbildning.

Bankfrågor vid dödsfall – uppdaterad information
På Svenska Bankföreningens hemsida, www.swedishbankers.se, under Publikationer, finns nu det uppdaterade informationsbladet ”Bankfrågor vid dödsfall”.
Det som tillkommit är information om dödsbon med internationell anknytning,
t.ex. om arvsintyg.
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