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Remissyttrande över betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)
Tingsrätten har granskat betänkandet utifrån sitt verksamhetsområde. Det kan
konstateras att betänkandet är välskrivet och förslagen utförligt motiverade. Utifrån de aspekter som tingsrätten har att beakta ställer sig tingsrätten positiv till
betänkandets förslag och delar i huvudsak dess bedömningar, förutom vad gäller
betänkandets bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för Sveriges Domstolar, avseende vilken tingsrättens synpunkter följer nedan.
22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt
11 kap. 4 § föräldrabalken
Tingsrätten ser positivt på betänkandets förslag att beslutanderätten i ärenden
om godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från domstol till
överförmyndarnämnd. Det är naturligtvis viktigt med en fortsatt hög rättssäkerhet i den myndighetsutövning som beslutsfattande om godmanskap innebär. Betänkandet har redogjort för de åtgärder som på senare år har vidtagits för att
höja kompetensen i överförmyndarverksamheten och de ytterligare kvalitetskrav
i överförmyndarverksamheten som är planerade att träda ikraft de kommande
åren. Tingsrätten saknar därför anledning att betvivla att överförmyndarverksamheten har den kompetens som krävs för handläggning och beslutsfattande i
otvistiga ärenden om godmanskap.
28.5 Ekonomiska och andra konsekvenser för det allmänna

R2B

Tingsrätten finner anledning att ifrågasätta betänkandets slutsats att en flytt av
ärenden om godmanskap från domstolarna till överförmyndarna innebär en
kostnadsminskning för Sveriges Domstolar med uppskattningsvis drygt 60 miljoner kronor årligen. Betänkandets beräkning utgår från Domstolsverkets statistik
och styckkostnad för ett domstolsärende. Försiktighet måste därför iakttas vid
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bedömningen av förslagets ekonomiska konsekvenser. Det är endast otvistiga
ärenden som överförs till överförmyndarnämnd och kostnadsbesparingarna för
domstolarna kommer rimligtvis inte att uppgå till den i betänkandet uppskattade.
Handläggning och beslutsfattande i otvistiga ärenden om godmanskap tar i förhållande till tvistiga ärenden små resurser i anspråk. Det beror bland annat på att
otvistiga ärenden sällan är föremål för mer omfattande kommunicering, muntlig
handläggning eller bevisupptagning samt att domstolen sällan företar en kvalificerad juridisk bedömning i dessa ärenden. Till detta kommer att ett minskat anslag sannolikt innebär en minskning av antalet notarier vilket kommer medföra
negativa konsekvenser för hanteringen av övriga mål och ärenden. Detta eftersom handläggningen av godmanskapsärenden endast utgör en liten del av en
årsarbetskraft. Sammantaget anser tingsrätten att det finns anledning att med försiktighet beakta betänkandets slutsats i denna del vid eventuella beslut om minskat anslag till domstolarna.
__________________
I handläggningen har deltagit chefsrådmannen Karin Jungerfelt och rådmannen
Caroline Björne. Föredragande har varit tingsfiskalen Louise Johansson.
Karin Jungerfelt
Louise Johansson

