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Remiss Gode män och förvaltare – en översyn
(SOU 2021:36)
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått ovanstående utredning på remiss. ESV
besvarar denna remiss utifrån myndighetens kompetens som expertmyndighet för
ekonomisk styrning i staten. I den rollen arbetar ESV för en effektiv styrning på
alla nivåer i staten, det vill säga en styrning som bidrar till god kontroll av statens
finanser, resursfördelning i enlighet med politiska prioriteringar och god
hushållning med statliga medel.
Utredningen har föreslagit att ett centralt organ ska få ett huvudansvar för
ställföreträdarområdet. Skälen för detta är att många av de problem som
utredningen har identifierat hör samman med en brist på statlig styrning,
samordning och kontroll.
ESV avstyrker förslaget att inrätta en ny statlig myndighet med ett sådant
huvudansvar för ställföreträdarområdet. ESV anser att en sådan uppgift i första
hand ska tillföras en befintlig statlig myndighet. ESV delar dock utredningens
slutsatser att området behöver viss central styrning, samordning och kontroll för att
kunna åstadkomma de förbättringar som behövs.
Skälen för ESV:s inställning är att det finns alternativa och mera kostnadseffektiva
sätt att uppnå den samhällsnytta som utredningen har anfört för inrättandet av en ny
myndighet. Det finns redan statliga myndigheter med bemyndiganden att utfärda
föreskrifter och allmänna råd som med ett tillägg i myndigheternas instruktion
skulle kunna påbörja ett sådant arbete på ställföreträdarområdet. Samma statliga
myndigheter skulle även kunna ta fram rekommendationer och metodstöd och se
till att ställföreträdare och överförmyndare får den introduktion och den utbildning
de behöver, utan de overheadkostnader som en ny myndighet skulle medföra. Även
en ny myndighet skulle behöva anställa ny och för uppgiften kompetent personal.
Utredningen befarar att frågorna om ställföreträdare skulle bli alltför styvmoderligt
behandlade om ansvaret tillfördes en befintlig statlig myndighet. ESV anser att
detta går att styra genom att exempelvis villkora anslagsposten för uppgiften, vilket
minskar möjligheten för den utsedda statliga myndigheten att nedprioritera
anslagsförbrukningen. Regeringen kan även ange i myndighetens instruktion att det
ska finnas en viss organisation för en uppgift om så behövs.

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se

2/2

Ett av utredningens övriga förslag är att beslutanderätten i frågor om godmanskap
enligt 11 kap. 4 § FB ska flyttas över från domstolarna till överförmyndarna. Det
kan verka som ett naturligt steg då överförmyndarna redan beslutar i ärenden om
god man enligt 11 kap. 1–3 §§ FB och i ärenden enligt lagen om god man för
ensamkommande barn. ESV vill endast påtala att de fall som räknas upp på s. 304 i
utredningen, gäller personer som ofta är aktuella i andra delar av den kommunala
förvaltningen. Om överförmyndaren ska få en sådan beslutsrätt är det viktigt att
även mindre kommuner klarar av en sådan uppgift utan att det uppstår
intressekonflikter eller jäv. Det har inte utredningen belyst.
Ekonomistyrningsverket har inga synpunkter på utredningens övriga förslag.
I detta ärende har generaldirektören Clas Olsson beslutat. Juristen Ulrika de la
Iglesia har varit föredragande. I beredningen har också utredaren Tomas Kjerf
deltagit.
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