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RÄTTSFALL OCH DOMAR
Rätt att ta del av allmän handling i ärenden om åldersuppskrivning
Överförmyndarna i fyra kommuner har begärt att Migrationsverket ska lämna ut
vissa uppgifter i fråga om åldersuppskrivningar avseende ensamkommande barn
för att kunna ta ställning till om de förordnade gode männen ska kvarstå i sina
uppdrag eller inte. Man har som lagstöd angivit dels 10 kap. 16 § FB samt 10 kap.
27 § OSL. I vart fall bör uppgifterna kunna lämnas ut med förbehåll om hur de får
användas.
Migrationsverket har i beslut vägrat att lämna ut delar av beslut om bl.a. uppehållstillstånd- och arbetstillstånd och åldersuppskrivningar. Man har hänvisat till
att det enligt 37 kap. 1 § OSL stadgas att sekretess gäller i verksamhet för kontroll
över utlänningar för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Utgångspunkten är alltså att uppgifterna omfattas av sekretess.
De fyra överförmyndarna har överklagat Migrationsverkets beslut till kammarrätten men domstolen avslår överklagandet. Bl. a. pekar domstolen på att i 16 kap.
10 § FB anges att de uppgifter myndigheten kräver från annan myndighet ”behövs
för överförmyndarnas tillsynsverksamhet”. Med anledning av detta stadgande
skriver domstolen följande i sina skäl: ”Av denna skrivelse (överförmyndarnas
överklagande, min notering) framgår tydligt att myndighetens begäran inte har
föranletts av överförmyndarenhetens skyldighet att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns eller förvaltares verksamhet, utan snarare av att överförmyndarenheten eventuellt avser att fatta beslut om god man. De uppgifter som överförmyndarenheten har begärt att få ut kan mot denna bakgrund inte anses nödvändiga i
enhetens tillsynsverksamhet och ska därför heller inte lämnas ut med stöd av 16
kap. 10 § föräldrabalken och 10 kap. 28 § OSL.”
”Kammarrätten anser vidare att det inte är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas till överförmyndarenheten har företräde framför det intresse som
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sekretessen ska skydda. Uppgifterna kan därför inte lämnas ut till överförmyndarenheten i enlighet med den sekretessbrytande generalklausulen i 10 kap. 27 §
OSL.”
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1048-17, 1149-17, 1453-17 och 1454-17,
meddelade 2017-06-27.

Bistånd till ensamkommande barn: Särskilt bidrag?
Gode mannen för ett ensamkommande barn ansökte hos Migrationsverket om särskilt bistånd då barnet var i behov av glasögon. Migrationsverket avslog ansökan
då barnet redan inköpt glasögonen av egna medel och dessutom informerat om att
hen kunde vända sig till Region Skåne och där få ekonomiskt stöd till glasögon.
Gode mannen överklagade Migrationsverkets beslut till förvaltningsrätten som
biföll överklagandet.
Migrationsverket överklagade domstolens beslut till Kammarrätten i Göteborg
som upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Migrationsverkets beslut.
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6794-16, meddelad 2017-06-27.

Rätt att ta del av allmän handling: adressuppgift från
Migrationsverket
Överförmyndaren i en kommun begärde att få ut adressuppgifter från Migrationsverket till ett ensamkommande barns mor då godmanskapet upphört och överförmyndaren önskade översända redovisningshandlingarna för ställföreträdarskapet
till behörig mottagare, i detta fall barnets mor.
Migrationsverket avslog ansökan, men Kammarrätten i Jönköping konstaterade att
överförmyndarens begäran i förevarande fall hänför sig till överförmyndarens
skyldighet att utöva tillsyn över bl.a. gode mäns verksamhet. Uppgifterna som
överförmyndaren begär måste anses nödvändiga för myndigheten ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 16 kap. FB. ”Migrationsverket har därför en skyldighet att lämna ut adressuppgifterna utan hinder av sekretess i enlighet med 10 kap.
28 § OSL.”
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1723-17, meddelad 2017-06-29.
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Inget särskilt bidrag för vinterkläder två år i rad
Ett ensamkommande barn ansökte om särskilt bidrag för att kunna köpa vinterkläder. Migrationsverket avslog ansökan och menade att barnet fått bidrag för
att kunna köpa vinterkläder året dessförinnan och därför knappast kunde ha
behov av det ett år senare.
Beslutet överklagades av barnet och förvaltningsrätten biföll överklagandet.
Migrationsverket överklagade å sin sida förvaltningsrättens beslut och anförde
dels att barnet fått bidrag året före för att kunna köpa vinterkläder, dels hade hen
fått dagersättning under så lång tid att hen borde ha kunnat lägga undan pengar
och planera sina inköp.
Kammarrätten biföll överklagandet och fastställde Migrationsverkets beslut.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 62-17, meddelad 2017-06-27.

Förvaltare godkände inte sin huvudmans inköp av bostadsrätt
ÅJ ansökte tillsammans med VR om medlemskap i en bostadsrättsförening efter
ett gemensamt förvärv av en bostadsrätt. Föreningen bestred ansökan av olika
skäl. ÅJ och VR vände sig därefter till hyresnämnden med en ansökan om nämndens godkännande av medlemskap. Vid sammanträdet hos hyresnämnden framkom att ÅJ sedan flera år tillbaka har en förvaltare. När nämnden tog kontakt med
förvaltaren (FV) framkom att denne inte godkände köpet och att förvaltarskapet
omfattade samtliga delar enligt 11 kap. 7 § FB.
Ansökan från ÅJ avvisades med anledningen av dennes bristande rättshandlingsförmåga.
VR ansökte för egen del om medlemskap men hyresnämnden fann att det måste
anses råda så kallad nödvändig processgemenskap mellan VR och ÅJ då VR till
grund för sitt yrkande åberopat det gemensamma förvärvet med ÅJ. Det innebär
att frågan om förvärvarens medlemskap endast kan prövas på ansökan gjord av
dem båda, tillsammans. Då ÅJ:s ansökan avvisats beslutar hyresnämnden även
att avvisa VR:s ansökan.
VR överklagade hyresnämndens beslut till hovrätten som i sin tur undanröjde
hyresnämndens beslut på grund av att ansökan om medlemskap, dvs. den underliggande rättshandlingen – överlåtelsen av bostadsrätten – inte är giltig och därmed saknas anledning att pröva frågan om nödvändig processgemenskap med ÅJ.
Hovrätten avslog därefter VR:s ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen.
Svea Hovrätt, mål nr ÖH 67-17, meddelad 2017-07-04.
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JO
Kritik mot överförmyndare för bristfällig och långsam handläggning
vid entledigande av god man
En god man, GD, begärde i oktober 2015 att bli entledigad från sitt uppdrag.
Först i maj 2017 fattade ÖF beslut i frågan och entledigade GD från sitt uppdrag.
JO skriver i sitt beslut att en sådan lång handläggningstid, under vilken GD var
tvungen att kvarstå mot sin vilja och det endast gjordes ett par försök att finna en
ny god man, är fullständigt oacceptabelt. Inte heller upplystes GD om tingsrättens
möjlighet att entlediga en god man innan en ny har utsetts och att GD kunde ha
vänt sig dit.
ÖF förtjänar kritik för den bristfälliga och långsamma handläggningen.
JO, dnr 977-2017, meddelad 2017-06-20.

En undersökning av några socialtjänsters handläggning av ärenden
som rör ensamkommande barn
JO beslutade i september 2016 att undersöka hur frågor som rör ensamkommande
barn hanteras inom bl.a. socialtjänsten. Inom denne undersökning finns ett avsnitt,
4.3 Utseende av god man. I en underrubrik, 4.3.2 Undersökningens resultat har JO
bl.a. skrivit följande: ”I en kommun framkom att överförmyndarnämnden, med
hänvisning till sekretess, inte ville lämna ut uppgifter om vem som hade förordnats som god man till socialförvaltningen. I stället fick förvaltningen invänta att
en gode mannen själv kontaktade förvaltningen, vilket i vissa fall kunde dröja. Det
är enligt min mening olyckligt. Den gode mannen förutsätts ha ett nära samarbete
med socialtjänsten, och det är väsentligt att socialtjänsten tidigt får kontakt med
den gode mannen.”
JO, dnr 5565-2016, meddelad 2017-03-30.
Enligt 11 § förmynderskapsförordningen är ÖF skyldig att lämna ut ett registerutdrag avseende ett specifikt ställföreträdarskap och, såvitt jag vet, finns inget
undantag för godmanskap betr. ensamkommande barn.
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