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RÄTTSFALL OCH DOMAR
Rätt att ta del av allmän handling – innan ett ställföreträdarskap
ÖFN i en kommun avslog en ansökan från en son om att få ta del av de handlingar
som fanns hos ÖFN och som rörde hans mor med anledning av en eventuell ansökan om ställföreträdarskap. Kvinnan hade således vid tillfället ingen god man eller
förvaltare förordnad för sig.
Sonen överklagade ÖFN:s beslut till kammarrätten. I sina skäl instämmer domstolen med ÖFN:s bedömning att sonen inte har rätt att ta del av handlingarna med
stöd av den sekretessbrytande bestämmelsen i 16 kap. 7 § FB. Frågan är de om ett
utlämnande ändå kan ske utan hinder av 32 kap. 4 § OSL.
Kammarrätten anför vidare att uppgifter i de begärda handlingarna innehåller uppgifter som rör enskilds personliga och ekonomiska förhållanden och att merparten
av uppgifterna är av sådant slag att de inte kan röjas utan risk för att modern lider
skada eller men.
Vissa av de handlingar som sonen begärt kan dock utlämnas och ÖFN ska därför
lämna ut dessa särskilt utpekade handlingar.
Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5362-17, meddelad 2017-11-03.
Upphörande av godmanskap för ensamkommande barn
ÖF beslutade att entlediga den gode mannen för ett ensamkommande barn. Beslutet överklagades och tingsrätten beslutade att återinsätta den gode mannen.
ÖF överklagade tingsrättens beslut till hovrätten. I sina skäl anför domstolen att
ÖF ska göra en egen åldersbedömning när det finns anledning till det i enlighet
med lagen om god man för ensamkommande barn. ”Om Överförmyndarens åldersbedömning mynnar ut i att huvudmannen är 18 år eller äldre, bör en sådan situation betraktas som att någon god man uppenbarligen inte längre behövs (se 5 §
första stycket 4 lagen om ensamkommande barn och de av tingsrätten refererade
JO-besluten). Det krävs såldes inte att det är uppenbart att huvudmannen är 18 år
eller äldre. Ett tillräckligt tillförlitligt underlag i åldersfrågan bör däremot självfallet finnas.”
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ÖF har i detta ärende gjort en egen bedömning och utgått från Migrationsverkets
åldersbedömning. Domstolen anser att, om det inte framkommit att denna bedömning var felaktig, är rimligt att utgå från denna. I denna bedömning som gjordes
av verket har den unge samt socialtjänsten yttrat sig samt en medicinsk åldersbedömning utförts av RMV. ”Det har därvid inte kommit fram uppgifter som talar
för att Migrationsverkets åldersbedömning är felaktig.”
Den unge ska således bedömas till att var över 18 år och godmanskapet ska därmed upphöra.
Hovrätten för Västra Sverige, mål nr ÖÄ 4498-17, meddelad 2017-11-20.
Domstolars utredningsskyldighet vid upphörande av godmanskap
måste prövas
Efter en egen ansökan fick NN en god man förordnad för sig, men efter tio år ansåg NN att godmanskapet inte längre fungerade. NN ansökte då om upphörande
vilket tingsrätten beslutade om. ÖFN och den gode mannen överklagade beslutet
men hovrätten meddelade inte prövningstillstånd.
Den gode mannen överklagade hovrättens beslut och Högsta Domstolen har meddelat prövningstillstånd. I sina skäl tar HD upp frågan om hur långt domstolarnas
utredningsskyldighet sträcker sig i ärenden om upphörande av godmanskap. ”Beträffande den frågan finns behov av ytterligare vägledning och det är mot den bakgrunden av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av
högre rätt. Tillstånd till målets prövning i hovrätten ska därför meddelas.”
Fortsättning följer således.
Högsta Domstolen, mål nr Ö 5310-17, meddelat 2017-12-11.
En huvudman med förvaltare har rätt att själv överklaga psykiatrisk
tvångsvård
Kammarrätten har prövat frågan om en patients vilja att överklaga fortsatt psykiatrisk vård gäller trots att dennes förvaltare inte önskat detta.
Normalt saknar den enskilde rättshandlingsförmåga i de delar en förvaltare är förordnad. Dock är en fråga om upphörande av psykiatrisk tvångsvård en mycket ingripande fråga för den enskilde och därför ger Kammarrätten denne rätt att överklaga.
Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3076-17, meddelad 2017-12-07.
Rätt att ta del av allmän handling
Ett assistentbolag vände sig till en ÖFN och begärde ut kontaktuppgifter på alla
gode män i kommunen. Syftet var att erbjuda information om rättsläget gällande
personlig assistans.
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ÖFN avslog ansökan med hänvisning till 32 kap. 4 § OSL. Beslutet överklagades
och Kammarrätten biföll begäran.
Domstolen motiverar domen med att namn och kontaktuppgifter i allmänheten får
anses harmlösa samt att syftet med begäran innebär att uppgifterna kan röjas utan
att en enskild lider skada eller men.
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5658-27, meddelad 2018-01-05.

Övrigt
Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2017:33
Riksrevisionen har i en rapport ”Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare –
Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta” visat på den rättsosäkerhet
som finns i nuvarande lagstiftning.
Granskningens övergripande slutsats är att staten behöver ta ett mycket tydligare
ansvar. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att tillsätta en utredning som
ser över systemet som helhet.
Rapporten går att beställa: www.riksrevisionen.se. Rekommenderas!
Ny kommunallag från 2018-01-01 och ny förvaltningslag från
2018-07-01
Det har väl inte undgått någon att vi fått en ny kommunallag och senare i år kommer den nya förvaltningslagen. Något att bita i för alla!
Nya cirkulär
Två nya cirkulär kommer inom kort från SKL. Dels har ”arvodescirkuläret” nr
07:74 uppdaterats (får nr 17:61), dels cirkuläret 11:35 ”Socialnämndens anmälningsskyldighet …..” (får nr 17:72).
Vi hoppas dessa cirkulär finns på SKL:s hemsida inom kort.
Nya telefontider
Från och med måndagen den 8 januari och måndagar framöver finns möjlighet att
kontakta SKL med överförmyndarfrågor. Telefontiden är kl. 09.30 – 11.00 och kl.
13.30 – 15.00. E-post besvaras också under måndagar, men inte övriga dagar.
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