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RÄTTSFALL OCH DOMAR
Rätt att ta del av allmän handling
En person, C.O., begär hos överförmyndaren att han ska få ta del av namn på alla
de personer som har eller haft uppdrag som förmyndare, förvaltare eller god man
under perioden 1 januari 2010 – 31 maj 2015.
Överförmyndaren avslår begäran bl.a. med motiveringen att C.O. inte uppgivit
syftet med sin begäran.
Beslutet överklagades till kammarrätten som i sina skäl bl.a. anför följande: Ett utlämnande av namnuppgifter torde i allmänhet kunna ske utan att någon kan anses
lida skada eller men i den mening som avses i 32 kap. 4 § OSL. Med hänsyn till
bestämmelsens skaderekvisit och i avsaknad av uppgifter om syftet med begäran
finner kammarrätten emellertid att det inte kan anses stå klart att de av C.O. begärda uppgifterna kan lämnas ut utan risk för att den enskilde lider skada eller
men. Överklagandet ska därför avslås.
Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4257-15, meddelad 2015-09-24.

Övrigt
Begäran om ändring av reglerna om god man för ensamkommande
barn
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), har lämnat in en begäran till regeringen om en översyn av gällande bestämmelser om gode män för ensamkommande barn. Enligt SKL:s mening, bör barnet få en professionell företrädare under
asyltiden istället för nuvarande lekmannauppdrag.
SKL:s begäran biläggs detta nyhetsbrev.
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Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares (RFS), protest mot SKL:s
begäran
RFS har i ett pressmeddelande, 2015-09-22, ”Frivilliga krafter som stöd för ensamkommande barn” framfört sina synpunkter att det lämpligaste systemet för att
stödja de ensamkommande barnen är de nu gällande reglerna i lagen om god man
för ensamkommande barn, d.v.s. det bör vara ett lekmannauppdrag.
RFS:s pressmeddelande biläggs detta nyhetsbrev.

SKL:s kommentar till RFS:s pressmeddelande
SKL har funnit sig nödsakad att bemöta vad RFS påstår i sitt pressmeddelande
och därför har en skrivelse upprättats och översänts till förbundet.
SKL:s skrivelse biläggs detta nyhetsbrev.

Grundläggande kurs för överförmyndare/ledamöter och tjänstemän
under 2016
Vi kommer att hålla den grundläggande kursen vid två tillfällen under våren 2016.
Den 11-12 februari och den 15-16 mars på Clarion Hotel i Stockholm.
Inom kort kommer det bli möjligt att anmäla sig.
Gå in på vår hemsida www.skl.se, under fliken ’Kurser och konferenser’ alternativt via sidan ’Juridik’.
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