
Lagutskottets betänkande nr 38 år 1974 

Nr 38 

Lagutskottets betänkande i anledning av propositionen 1974:142 
med förslag till lag om ändring i föräldrabalken, m. m. jämte mo
tioner. 

Propositionen 

I propositionen 1974: 142 har Kungl. Maj:t (justitiedepartementet) före

slagit riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om ändring i föräldrabalken, 

2. lag om iindring i ärvdabalken, 

3. lag om ändring i giftermålsbalken, 

4. lag om avveckling av äldre godmanskap, 

5. lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehand

lingar, 

6. lag om ändring lagen (1954:579) om nykterhetsvård, 

7. lag om ändring lagen (1956:2) om socialhjälp. 

Beträffande propositionens huvudsakliga innehåll hänvisar utskottet till 

vad utskottet anför på s. 44-45. 

Med anledning av propositionen har väckts fyra morioner. I ärendet be

handlas vidare tre vid början av 1974 års riksdag väckta fristående motioner. 

Samtliga motionsyrkanden redovisas nedan på s. 41-42. 

I ärendet har inkommit skrivelse från Svenska bankföreningen. 

I Riksdagen 1974. 8 samt. Nr 38 

LU 1974:38 
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Lagförslagen 

1 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom förordnas i frål@ om föräldrabalken 
de/satt 13 kap. 3 §. 15 kap. 16 §, 17 kap. 7§. 19 kap. 3,4 och 6 §§samt 21 

kap. 14§ skall upphöra att gälla. 

de/satt 9 kap. 5 §,JO kap. I och 8 §§, 11kap.4, 5 och 8 §§, 12 kap. I och6 

§§, 13 kap. 1, 4 och 8 §§. 14 kap. 2. 7, 8 och 11§§,15 kap. 4, 5, 8. 9, 12, 14, 15, 

17 och 19 §§. 16 kap. 6 och 7 §§, 17 kap. I och 2 §§. 18 kap. 3, 5, 7, JO och 11 

§§, 19 kap. 2, 5 och 7 - 16 §§samt 20 kap. 2, 16-19, 21, 28-30, 33, 35. 37 och 

38 §§skall ha nedan angivna lydelse, 

de/sattibalkenskallinförasfyranyaparagrafer, 12kap. 7§, 19kap.17och 

18 §§samt 20 kap. 24 a §.av nedan angivna lydelse. 

Nm·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

9 kap. 
H 

Idkar underårig, som fyllt sexton 
år, niiring med tillstånd varom i 15 
kap. 13 § sägs, iige han ingå sådana 
dittshandlingar. som falla inom om
rådet för rörelsen. Vad nu är stadgat 
giille dock ej i fråga om riittshand
ling som avses i 15kap.15eller/6§. 

Idkar underårig, som fyllt sexton 
år. näring med tillstånd varom i 15 
kap. 13 § sägs, äge han ingå sådana 
rättshandlingar. som falla inom om
rådet för rörelsen. Vad nu iir stadgat 
gälle dock ej i fråga om riittshand
ling som avses i 15 kap. 15 §. 

10 kap. 

Den som fyllt aderton år skall av 
rätten förklaras omyndig: 
I. om han på grund av sinnessjuk
dom, sinnesslöhet eller annan rubb
ning a1· sjiilsrerksamlietcn iir ur 
stånd att värda sig eller sin 
egendom; 
2. om lzan genom slöseri eller annan 
gror ran i·ård 111· sin egendom eller 
eljest genom otillbiirligt fiirfarande 
med arseende å egendomen ärenty
rar sin eller sin familjs riilfiird: 
3. om lzan iir hemfallen åt missbruk 
a 1· rusgirnnde medel och i följd diir
av icke kan 1•årda sig eller sin egen
dom: eller 

4. om han på grund a1· sjukdom. 
försl'agat hiil.rntillstånd. lyte, oerfa
renhet eller annan orsak hehö1·er 

' Senaste lydelse 1974: ~~6. 

I §' 

Den som fyllt aderton fa skall av 
riittcn förklaras omyndig, om han pfi 
grund av psykisk sjukdom, hämmad 
förståndsut1·eckling eller psykisk ah
normitet a1· annat slag är ur sttmd att 
vårda sig eller sin egendom och det 
icke iir tillräckligt att god man fiir
ordnas fiir honom eller att han på 
annat mindre ingripande sätt får 
bistånd i vården av sina angelägen
heter. 
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N111·ara11de lydelse 

a111w11s histånJ i l'tlrdt'n 111· sina an
gdiigenheter och 111· slidan a11lt'd-
11i11g sjiill' hegiir att hlirn fi'ir/.:larad 
omyndig eller samtycker diirtill. 

Omyndighetsfiirklaring skall av 
riilten hiivas. l>rn dn1 omyndige fin
nes l'llrll i stånd att sjiifr taga rård 
0111 sina a11gdiigc11heter. 

3 

Fiireslage11 lydelse 

Omyndighetsfiirklaring skall av 
riitten hiivas. llm skii/ fiir omyndig
ht'tsfiirklari11g icke liinwe fiirdigger. 

11 kap. 

H 

Den som sjiilv iir omyndig må ej vara förmyndare; och upphiire diirfiir 
fiirmyndares hefattning. om han varder förklarad omyndig. . 

Niir fi"irmyndare skall förordnas, 
~kall diirtill utses en riittrf1dig. erfa
ren och i övrigt liimplig man eller 
kvinna. helst någon som iirmed den 
omyndige hesliiktad eller hesl'ågrad 
dler dkst stilr honom niira. 

Har fiirmyndart' fiimrdnats enligt 
3 * fiirsta stycket på grund 111· att 
fader eller moder iir underilrig. giiller 
fiirordnandet till dess fadern eller 
modern har uppnått m):ndig ålder. 

Niir förmyndare skall förordnas, 
skall diirtill utses en riittrf1dig, erfa
ren och i övrigt liimplig man eller 
kvinna. 

För underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, såvida icke 
särskilda skiil tala däremot. 

Ej mä 11/igon undandraga sig att 
på grund 111· fiirordnande 1·ara fiir
mynJare i andra iin fiiljande fall: 
I. om han uppnått en ålder av sextio 
clr: 
:!.. om han på grund a1· sjukdom eller 
fiir.nagat lriilsotillstånd icke utan 
<H'.l't'l'iird olägenhet kan utiiva fiir
mynderskapet; 
3. om han till följd a1· hefattning i 
statens eller kommuns tjiinst skulle 
111· fiirmynderskapet oskiiligt he
tungas: 
.J. 11111 han redan fiirut innehar trå 
fiirm.rnderskap fiir andra iin egrw 
harn eller ett sådant fiirmynderskap 
111· l'idlyftig heskaffenlret, diirvid 
förmynderskap för flera underåriga 
syskon räknas såsom ett; 
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Nuvarande lydelse 

5. om han genom förmynderskapet 
skulle bliva nödsakad att eftersätta 
egna angelägenheter av synnerlig 
vikt; 
6. om han skall tillsammans med 
annan utö1•a förmynderskapet eller 
vårdnaden om den omyndige skall 
tillkomma annan; 
7. om han förpliktas att ställa sä
kerhet för den omyndiges egendom. 

Utövas förmynderskapet för un
derårig av föräldrarna eller en av 
dem, äge förmyndaren på begäran 
bliva entledigad från förmynder
skapet allenast om annan förordnas 
till medförmyndare eller han för
pliktas att ställa säkerhet för den 
omyndiges egendom. 

4 

Föreslagen lydelse 

Förmyndare äger på begäran 
bliva entledigad från för
mynderskapet. Vad nu sagts gäller 
dock ej. om förmynderskapet för 
underårig utövas av föräldrarna el
ler en av dem och särskilda skiil tala 
mot att förmyndaren entledigas. 

·12 kap. 
1 §2 

Förmynderskap för underårig 
skall inskrivas, då fader eller moder 
avlider eller då dessförinnan egen
dom, som skall stå under förmyn
darens förvaltning, annorledes än 
genom upptagande av lån tillfaller 
den underårige eller någon rättens 
åtgärd vidtages i fråga som rör för
mynderskapet. 

Förmynderskap för underårig 
skall inskrivas, då 

I. särskild förmyndare förordnas 
för den underårige, 

2. den underårige annorledes än 
genom upptagande av lån har för
värvat egendom, som skall stå under 
förmyndarens förvaltning och som 
till sitt värde överstiger ett belopp 
motsvarande två gånger gällande 
basbelopp enligt lagen (1962:381) 
om allmän försäkring, 

3. rätten av annan särskild anled
ning finner att inskri1•ning bör ske. 

Inskrivningen skall ske hos rätten i den ort. där den som utövar förmyn
derskapet har hemvist inom riket eller. om inskrivningen föranledes av att 
fader eller moder som ensam utövat förmynderskapet avlidit, där denne 
senast haft sådant hemvist. Hava föräldrar till barn i äktenskap. som utöva 
förmynderskapet gemensamt, skilda hemvist, skall inskrivningen ske där 
fadern har hemvist eller. om den föranledes av fråga om moderns entledi
gande från förmynderskapet, där hon har hemvist. Finnes ej domstol som 
efter vad ovan stadgas är behörig att verkställa inskrivningen, skall denna 
ske vid Stockholms tingsrätt. 

Sena,lc lydehc 1971 :X70. 
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N 111'11/"a nde lydelse Fiireslagen lydl'lse 

6§ 
Då rätten meddelat beslut om inskrivning av förmynderskap, skall an

teckning därom ske i förmynderskapsbok, som föres vid rätten. 
Närmare bestämmelser om för

mynderskapsbokens förande så ock 
om vissa åtgärder som åligga rätten 
med avseende å fiirmyndarl'ården 
gil•as al' Konungen. 

Finner riittrn sedan fiir111yncler
skap inskri1·it.1 att gmncl fiir inskril'
ning icke liingrl' fiire/igger. kan riit
ten hl'sluta att inskril'llingcn skall 
upphiira. 

13 kap. 

Fiirmyndarcn har. scfritt ej annat 
skall g(illa pi1 grund cll' lag eller l'i/l
k11r rid fiil"l"iin- gl'n11111 gc'il't1 dlertcs
tamenl<'. att förvalta myndlingens 
fiirmiigcnhct och fiirctr:ida honom i 
angel;igcnhett:r s1lln riira denna. 

lkt 1ifigga fiir111y11i/11rc11 fiir elen 
s11111 iir fiirklarncl 11111.rndig att siirja 
fiir 111.rnil/ingi·n.1 pers11n. i elen miin 

Förmyndaren har att sörja för 
111yndlingen.1· per.rnf1 samt att förval
ta myndlingens fiirmiigenhet och 
fliretr:ida honom i angcfagenheter 
som riira denna .. 

Vati i fiirstt1 stycket st1gfs 0111 fiir-
111yndarcns hefattning med mynd
lingens förmögenhet gäller ej, om 
annat föreskrives i lag, och ej 
heller i dt•n miln f rilga iir om egen
dom som fiin·iin·ats genom gc'i1·a. 
testamente eller fiimllln.1·tagarefiir
ordn11nde angliende fiirsiif.:ring ocll 
det som l'il/kor fiir fiin·iirl'el fiire
skril'its att egendomen skall stå 11n
der siirski.fd fiirra/tning <Il' a11n1111 iin 
förmyndaren.utan medhestiimman
deriitt fiir denne. samt det tillika 
angirits al' 1·em fiirl'altningen skall 
utiil'<ls .. 4r .rnclan siirski/d fiir\'(//t
ning e111ordn"'I. skall fiirl'llltarcn lir
/igen till fiir111yndarrn liimna red11-
ri.rning iirer elen fiirrn/tadc cgen
c/11111en . . 

I fri1ga 11111 rilrdnaclen 11111 under
årig finnas bestämmelser i 6 kap. 
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N1tl'lir1111de lydelse 

det med lriinsyn till grunden fiir 
om .rndiglret sfiirkla ringen eller eljest 
finnes niidigt. 

Med arseende cl rårdnaden om 
underårig stadgas i 6 kap. 

Förmyndaren skall med omsorg 
och nit vårda myndlingens rätt och 
främja hans bästa. 

4§ 

6 

Fiireslagen lydelse 

Förmyndaren skall med oinsorg 
och nit vårda myndlingens rätt och 
främja hans bästa. Han skall därvid 
se till att myndlingens medel i skälig 
omfattning användas till hans nytta. 

Har omyndig flera förmyndare. skola de. såvitt rörer egendomen. hand
hava förmynderskapet gemensamt; dock m[1 riitten förordna. att tillgångar
na skola för förvaltning på visst sätt dem emellan fördelas. eller att. med 
bibehållande i övrigt av gemensam förvaltning. vissa tillgångar skola förval
tas av en förmyndare ensam. Den som skall ensam råda över vissa tillgångar 
må ock ikläda den omyndige sådana förbindelser som falla inom omrf1det 
för dessa tillgångars förvaltning. 

Tillkommer ej vårdnaden om un
derårig föräldrarna eller en av dem. 
skall vårdnaden. om flera förmyn
dare förordnas, utövas av den bland 
förmyndarna som rätten utser där
till. Denne må, om det finnes lämp
ligt, av rätten befrias från 
skyldigheten att deltaga i handha
vandet av den omyndiges övriga an
gelägenheter. Har den som är för
klarad omyndig flera förmyndare. 
förordne rätten en av dem att hava 
den omsorg om myndlingens per
son, varom i 3 ~sägs. 

Kunna, där den omyndige har fle
ra förmyndare. dessa ej enas i ären
de. vari avgörandet tillkommer 
dem, gälle den mening som överför
myndaren finner sig kunna biträda. 
Är fråga om åtgärd. vartill överför
myndarens eller rättens samtycke 
erfordras. må samtycke till åtgärden 
givas utan hinder av meningsskilj
aktighet mellan förmyndarna. Innan 
i dessa fall beslut meddelas, skall 
överförmyndaren eller rätten bere
da medförmyndare tillfälle att yttra. 
sig. 

Tillkommer ej vårdnaden om un
derårig föräldrarna eller en av dem. 
skall vårdnaden, om flera förmyn
dare förordnas~ utövas av den bland 
förmyndarna som rätten utser diir
till. Denne må, om det finnes lämp
ligt, av rätten. befrias från skyl
digheten att deltaga i handhavan
det av den omyndiges övriga an
gelägenheter. Har den som är för
klarad omyndig flera förmyndare. 
förordne rätten en av dem att hava 
den omsorg om myndlingens per
son. varom i I~ siigs. 

Kunna, där den omyndige har fle
ra förmyndare, dessa ej enas i iiren
de, vari avgörandet tillkommer 
dem, gälle den mening som överför
myndaren finner sig kunna biträda. 
Är fråga om åtgärd, vartill överför
myndarens samtycke erfordras, må 
samtycke till åtgärden givas utan 
hinder av meningsskiljaktighet mel
lan förmyndarna. Innan i dessa fall 
beslut meddelas, skall överförmyn
daren bereda medförmyndare till
fälle att yttra sig. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

14 kap. 

Förmyndare. som för· omyndig 
deliigare i oskiftat diidsho deltager i 
riittshandlirig vid förvaltningen av 
den di.ides egendom. vare plik!ig att 
till riittshandlingen inhiimta över
förmyndarens eller riirtens sam
tycke. si"tframt sådant samtycke er
fordras fi.ir giltigheten av dylik 
riittshandling vid förvaltningen av 
omyndigs egemhim. 

Förmyndare: som för omyndig 
delägare i oskiftat döds ho deltager i 
riittshandling vid förvaltningen av 
den dödes egendom. vare pliktig att 
till riittshandlingen inh_iimta över
förmyndarens samtycke, sflframt 
st1dant samtycke erfordras för gil
tigheten av dylik riittshandling vid 
förvaltningen av omyndigs 
egendom. 

Mot horgcniir i diidshoet eller annan. vars riitt iir hernendc av utredning
en. stiir flirmyndaren. siivitt angiir skada genom hans åtgiird eller fi.irsum
mel.se. i anwar efter vad i iirvdabalken stadgas. 

lnhiimt;1s ej i.ivcrfiirmyndarens 
eller riittell.\ samtycke, dfi detta en
ligt :!. 3 . .5 eller 6 ~bort ske. skall vad 
fi.ir siidant Fall iir stadgat hetriif
fandc fiirvaltning av omymligs 
egendom iiga nwtsvarandc tilliimp
ning. 

Äger omyndig del i diidsho. skall 
ftirmyndar<'ll. sä snart ske /.:an efter 
det ho11pptec/.:11ing inregistrerats hos 
riitten. ingil'a a1·s/.:rift a1• ho11pp
tec/.:11inge11 till ii1·e1fiir111yndaren. 

Skall av annan anledning än döds
fall hodelning ske för omyndig, vare 
förmyndaren pliktig att tillse, att bo
uppteckning förrättas så· snart ske 
kan. samt att därefter ofördröjligen 
ingiva avskrift av bouppteckningen 
till överförmyndaren. 

Är i fall, varom i första eller andra 
stycket sägs. houpptec/.:ningen av 
vidlyftig beskaffenhet, må avskrift 
av handlinRell liimnas allenast i er
forderliga delar. 

Inhämtas ej överförmyndarens 
samtycke. då detta enligt'.!, 3, .5 eller 
6 ~bort ske. skall vad för sådant fall 
iir stadgat hetriiffande förvaltning 
av omyndigs egendom iiga motsva-

. rande tilliimpning. 

Skall av annan anledning än döds
fall bodelning ske föromyndig, vare 
förmyndaren pliktig att tillse, att bo
uppteckning förrättas så snart ske 
kan. samt att därefter ofördröjligen 
ingiva avskrift av bouppteckningen 
till överförmyndaren. Är boupp
teckningen av vidlyftig beska// enhet, 
må avskrift lämnas endast i erfor
derliga delar. 
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Nurnrande lydelse 

Förmyndaren iigc för vård av 
omyndigs riitt i oskiftat dödsbo åt
njuta skäligt arvode. Träffas .avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo, 
skall arvodet utgå årligen och må ej, 
med mindre rätten annorlunda för
ordnar, överstiga för år räknat ett 
belopp motsvarande fem för hund
ra 111· så stor del ai· hoets inkomst 
som enligt årsuppgift rörande hoet 
he/iiper på den omyndige. Arvodet 
skall förskjutas av boet. 

Fader eller moder. som på grund 
av lag iir förmyndare. iige ej uppbii
ra arvode efter vad i första stycket 
siigs. med mindre rätten med hiin
syn till siirskilda omstiindigheter 
bmnar tillstfrnd därtill. 

8 

Fiires/agcn lydelw 

Förmyndaren iige för vård av 
omyndigs rätt i oskiftat dödsbo åt
njuta skäligt arvode. Träffas avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo, 
skall arvodet utgå årligen. Arvodet 
bestämmes av öi•erförmyndaren och 
skall förskjutas av boet. 

Fader eller moder. som på grund 
av lag är förmyndare. iige ej uppbii
ra arvode efter vad i första stycket 
sägs. med mindre iil'erfiirmyndaren 
med hiinsyn till siirskilda omstiin
dighcter famnar tillstfrnd diirtill. 

15 kap. 
4 §4 

Den omyndiges penningmedel 
skola göras räntebärande, och äge 
förmyndaren för sådant ändamål in
köpa obligationer eller förvärva for
dran, som inskrives eller inskrivit> i 
statsskuldboken, eller utlåna med
len mot säkerhet av panträtt i fast 
egendom eller ock i myndlingens 
namn insätta dem hos post
sparbanken eller sparbank eller för 
längre tid hos annan bank. Närmare 
bestämmelser om de obligationer 
som må inköpas, om be
skaffenheten av den säkerhet, var
emot utlåning må ske, samt om de 
räkningar. å vilka insättning hos 
bank må äga rum, meddelas av Ko
nungen. 

Med bank avses jämväl centra/
kassa för jordbrukskredit. 

Vill förmyndaren göra den omyn
diges penningmedel riintebiirande 
på annat siitt iin i 4 *avses. eller vill 

• Senaste lydelse 1970: I 000. 

Den omyndiges penningmedel 
skola göras räntebärande, och äge 
förmyndaren för sådant ändamål in
köpa obligationer eller förvärva for
dran, som inskrives eller inskrivits i 
statsskuldboken, eller utlåna med
len mot säkerhet av panträtt i fast 
egendom eller ock i myndlingens 
namn insätta dem hos bank eller låta 
dem kvarstd hos försäkringsbolag 
efter därom med bolaget träff ad 
överenskommelse. Närmare be
stämmelser om de obligationer som 
må inköpas, om beskaffenheten av 

. den säkerhet, varemot utlåning må 
ske, samt om de räkningar, å vilka 
medel må insättas hos bank eller 
kvarstå hos försäkringsbolag. med
delas av regeringen. 

Vill förmyndaren göra den omyn
diges penningmedel riintebiirande 
på annat siitt iin i 4 *avses, eller vill 
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N111"t1r1111de lydelse 

han anviinda dem till inköp av aktier 
eller d:irmed jiimflirliga viirdepap
per eller eljest göra dem fruktb:i
rande. tage han d:irtill iiverför
myndarens samtycke. Ej mil sådant 
samtycke giras. med mindre särskil
da skiil iirc> diirtill. 

Aktier. llbligationer. pantbrev. 
skuldebrev och andra s[1dana viirde
handlingar skola. s:Hramt samman
lagda viirdet iiverstigcr femtusen 
kronor. i den omyndiges namn ned
s:ittas i öppet fiirvar hos riksbanken 
eller annan bank. Vill fi.irmyndarcn 
uttaga nedsatt v:irdehandling. siike 
han iiverfiirmyndarcns tillsttrnd. 
S{1dant tillst[rnd erfordras ej. diir 
viirdehandlingen allenast skall ge

nom bankens försorg överföras till 
annan bank för att d:ir neds:ittas i 
öppet fiirvar. De nedsatta v:irde
handlingarna skola under iiverfiir
myndarens tillsyn v[irdas i enlighet 
med vad om dylik vi'ird av omyndigs 
viirdehand I i ngar s:irsk ilt stadgas. 

Vad sålunda om nedsättning av 
omyndigs värdehandlingar före
skrivits skall ej äga ti!Himpning med 
avseende å bevis eller motbok rö
rande tillgodohavande i\ riikning hos 
bank. ej heller med avseende å be
vis. som utfärdats om inskrivning i 
statsskuldboken eller Sveriges all
männa hypoteksbanks skuldbok el
ler skuldbok hos annan inrättning. 
som Konungen bestämmer. såframt 
å beviset finnes antecknat. att in
skrivningen skett med förbehåll att 
kapitalbelopp å inskriven fordran 
eller diirå utstiilld obligation eller 
ock inskriven obligation eller å så
dan obligation belöpande kapitalbe
lopp ej må lyftas utan över
förmyndarens tillst<'\nd. 

5 Senaste lydelse 1970: 1000. 

9 

Fiircslagn1 lydelse 

han anv;inda dem till inköp av aktier 
eller d;irmed jiimfiirliga viirdepap
per eller eljest göra dem fruktbii
rande. tage han d:irtill överför
myndarens samtycke. 

Aktier. obligationer. pantbrev. 
skuldebrev och andra sftdana viir
dehandlingar skola. såframt sam
manlagda värdet överstiger ett 
belopp motsvarande två gånger 
gällande basbelopp enligt lagen 
(196:!:J8/ J om allmiin fiirsiikring. i 
den omyndiges namn netkittas i öp
pet fiirvar hos riksbanken eller an
nan bank. Vill fiirmyndaren uttaga 
nedsatt viirdehandling. siike han 
iiverfiirmyndarcns tilbttrnd. Siidant 
tillsti'1nd erfordras ej. d:ir v:irde
handlingen allenast skall genom 
bankens fiirsl1rg iiverfiiras till annan 
bank for att diir neds:ittas i öppet 
förvar. De n~dsatta värdehandling
arna skola under iiverfiirmynda
rens tillsyn vt1rdas i enlighet med 
vad om dylik v:ird av l1myndigs viir
dehandlingar s:irskilt stadgas. 

Vad sålunda om nedsättning av 
omyndigs värdehandlingar före
skrivits skall ej äga tillämpning med 
avseende å bevis eller motbok rö
rande tillgodohavande å räkning hos 
bank. ej heller med avseende å be
vis. som utfärdats om inskrivning i 
statsskuldboken eller Sveriges all
männa hypoteksbanks skuldbok el
ler skuldbok hos annan inriittning, 
som regeringen bestämmer. såframt 
å beviset finnes antecknat, att in
skrivningen skett med förbehåll att 
kapitalbelopp å inskriven fordran 
eller därå utställd obligation eller 
ock inskriven obligation eller å så
dan obligation beliipande kapital
belopp ej må lyftas utan över
förmyndarens tillstånd. 
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Ohligationer, vilka utfärdats av 
staten eller Sreriges allmiinna hypo
te/.:sh1111k eller annan inriittninj!. som 
Konungen hestiimmer. skola. så
framt ej obligationerna iiro nedsatta 
i öppet förvar hos bank eller över
förmyndaren medgiver undantag. 
inskrivas i statsskuldboken eller 
hankens eller inriillningens skuldbok 
med flirbeht1ll, varom i andra 
stycket siigs. 

Ha1·,1 underåriga sys/.:011 gemen
sam fiirmyndare, skola vid tilliimp
ning av det i fiirsta stycket givna 
stadgandet syskonens· viirdehand
lingar sammanriiknas. 

10 

Föreslagen lydelse 

Premieohligationer. vilka utfär
dats av staten. skola, s[iframt ej ob
ligationerna iiro nedsatta i lippct 
förvar hos hank eller överförmyn
daren medgiver undantag. inskrivas 
i statsskuldhoken med förbeh[1ll, 
varom i andra stycket siigs. 

Utiil'ar en fiirmyndare fi.irmy11der
sk11p fiir flera omyndiga. skola vid 
ti!J;impning av det i första stycket 

·givna stadgandet de omyndigas viir
dehandlingar sammanriiknas. 

Finnas omyndigs viirdehandlingar. som ~kola fiirvaltas av förmyndaren. i 
öppet förvar hos bank utan att hava nedsatts enligt bestiimmelse i detta 
kapitel. skall å dem tilliimpas vad i denna halk iir stadgat om nedsatta 
viirdehandlignar. 

Omyndigs medel, som innestå hos 
bank, må ej uttagas utan överför
myndarens tillstånd efter vad därom 
särskilt är stadgat. Vad nu sagts gäl
ler ej ränta, som innestått kortare tid 
än ett år. Överförmyndarens till
stånd vare ej heller erforderligt, där 
medlen allenast skola genom ban
kens försorg överföras till annan 
bank. 

9 § 

Omyndigs medel, som innestå hos 
bank eller enligt 4 §kvarstå hos för
säkringsbolag, må ej uttagas utan 
överförmyndarens tillstånd efter 
vad därom särskilt är stadgat. Vad 
nu sagts gäller ej ränta, som inne
stått kortare tid än ett år. Överför
myndarens tillstånd vare ej heller 
erforderligt, där medel som innestå 
h'-'.• bank allenast skola genom ban
kens försorg överföras till annan 
bank eller där medel som kvarstå 
hos försäkringsbolag skola genom 
bolagets försorg överföras till bank. 

Medel. som böra httllas tillgiingliga för iindamål. varom i 6 ~ siigs. mil 
insättas med förbehåll att medlen må uttagas utan överförmyndarens 
tillst[ind. 

Niir skiil iiro diirtill. iiger liverförmyndaren förordna. att forbeht1ll. varom 
i andra stycket siigs. ej skall giilla. 

Förviirvar omyndig viirdehandling som avses i 8 *·eller iiger omyndig 
eljest att av annan utfå s{1dan viirdehandling. må den som skall utgiva 
handlingen fullgöra sin förpliktelse genom att i den omyndiges namn 
nedsiitta handlingen i öppet förvar hos hank, s[1vida ej den omyndige iiger 
att sjiilv förvalta handlingen. Förpliktelse att utgiva penningbelopp må ock 
fullgöras hos hank. iindå att den ej grundas ä nedsatt viirdehandling; och 

• Senaste lydelse 1958:640. 
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skola medlen av banken insiittas· fiir den omyndigcs riikning enligt vad om 
betalning, som uppbiires tt nedsatt viirdetiandling. iir siirskilt stadgat. 

Äger omyndig att av dödsbo utfrt 
viirdehandling eller penningar pt1 
grund av giftoriitt. arv eller testa
mente eller st1som underhf1ll enligt 8 
kap. ärvdahalken. vare houtred
ningsman eller testamentsexekutor 
pliktig att. sMramt ej viirdct är ringa 
eller iiverflirrnyndaren eljest medgi
ver undantag, nedsiitta viirdehand
lingcn eller inhetala medlen hos 
bank enligt vad i första stycket 
stadgas. Vad nu sagh om skyldighet 
att inbetala penningmedel hos hank 
skall ock giilla. diir n;'\gon. som hiir i 
riket driver försiikringsrörelse .skall 
utgiva försiikringshelopp. som till
kommer omyndig, och fråga ej är 
om pension eller livränta eller om 
försäkringsbelopp, som den omyn
dige äger att själv förvalta. I andra 
fall äge överförmyndaren genom 
meddelande till den som skall utgiva 
värdehandling eller penningar för
ordna, att nedsättning eller inbetal
ning skall ske hos bank. 

Äger omyndig att av dödsho utfå 
viirdehandling eller penningar p{i 
grund av giftoriitt. arv eller testa
mente eller säsnm underhåll enligt 8 
kap. iirvd;1balken. vare houtred
ningsman eller tcstamentsexekull)r 
pliktig att. siHramt ej vifrdet iir rir1ga 
eller iiverfiirmyndaren eljest medgi
ver undantag, nedsiitta viirdehand
lingen eller inhetala medlen hos 
hank enligt vad i fiirsta stycket stad
gas. Vad nu sagts om skyldighet att 
inhetala penningmedel hos h;ink 
skall ock giilla. diir nt1gon, som hiir i 
riket driver försiikringsrörelse. skall 
utgiva fiirsiikringshelopp, som till
kommer omyndig, och fråga ej är 
om försäkringsbelopp, som den 
omyndige äger att själv förvalta. I 
fråga om pension, livränta eller an
nan på grund av försäkring utgående 
periodisk förmån gäller att inbetal
ning hos bank skall ske i den mån 
förmånen för kalenderår överstiger 
ett belopp motsvarande två gång
er det basbelopp enligt lagen 
( 1962:381 J om allmän försäkring 
som gällt l'id årets början. 

I andra fall än som avses i andra 
stycket äge överförinyndaren ge
nom meddelande till den som skall 
utgiva värdehandling eller penning
ar förordna, att nedsättning eller in
betalning skall ske hos bank. 

Den som nedsätter värdehandling eller inbetalar penningar hos bank 
enligt vad i denna paragraf är stadgat vare pliktig att ofördröjligen underrät
ta förmyndaren därom. 

14 §7 

Utan överförmyndarens sam
tycke må ej förmyndaren å den 
omyndiges vägnar upptaga lån eller 
ingå växelförbindelse. Vad sålunda 
är stadgat äge dock ej tillämpning, 
om åtgärden faller inom området för 
rörelse som av förmyndaren med 
överförmyndarens samtycke drives 

Utan överförmyndarens sam
tycke må ej förmyndaren å den 
omyndiges vägnar upptaga lån, ingå 
växelförbindelse eller låta återköpa 
livförsäkring. Vad sålunda är stad
gat äge dock ej tillämpning, om åt
gärden faller inom området för rör
else som av förmyndaren med över-
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för den omyndiges räkning. Över
förmyndarens samtycke vare ej hel
ler erforderligt i fråga om sådant 
statligt lån som upptages för att be
reda omyndig hjälp till utbildning 
eller bosättning. 

12 

Föreslagen lydelse 

förmyndarens samtycke drives för 
den omyndiges räkning. Över
förmyndarens samtycke vare ej hel
ler erforderligt i fråga om sådant 
statligt lån som upptages för att be
reda omyndig hjälp till utbildning 
eller bosättning. 

Förmyndaren ;ige ej heller utan överförmyndarens samtycke i'1 den omyn
diges v;ignar ingf1 borgen eller st;illa den omyndigcs gods si'1som s;ikerhet for 
annans fi.irhindelse. Till sf1dan dittshandling m[1 samtycke ej givas. med 
mindre s;irskilda sbl iiro d;irtill. 

Ej mii förmyndaren hortgiva den omyndige tillhiirig egendom. si'1vit1 ej 
fdga iir om sedvanliga sk;inker. vilkas v;irde ej sti'1r i missförhållande till 
myndlingens villkor. Dock äge förmyndaren. med samtycke av överför
myndaren. av den omyndiges inkomster giva understöd :'1t anhöriga eller 
andra den omyndige n;irstående personer. då detta på grund av omstiindig
heterna må anses tillbörligt. 

15 *' 
Förmyndaren m:'1 ej utan överför

myndaren~ samtycke upplåta nytt
janderätt. servitut eller riitt till 
elektrisk kraft i de11 omy11diges fast11 
egendom eller tomtriitt. Utan sådant 
samtycke ;iger förmyndaren doc:: 
uppli'1ta riitt att för egendomens he
hov avverka skog eller uppl[1ta an
nan nyttjander;itt. om den avser viss 
tid. liingst fem ;°lr. 

Förmyndaren må ej utan iiverför
myndarens samtycke överlåta eller 
låta inteckna den omyndiges fasta 
egendom eller tomträtt eller upplåta 
nyttjanderätt, servitut eller rätt till 
elektrisk kraft 1i sådanegendom.Utan 
sådant samtycke äger förmyndaren 
dock upplåta rätt att för egendo
mens behov avverka skog eller upp
låta annan nyttjanderätt. om den av
ser viss tid, Hingst fem år. 

Före hesluts fattande skall överförmyndaren. sftframt det utan m;irklig 
omgång eller tidsutdr;ikt kan ske, bereda den omyndige, om han fyllt sexton 
;'tr. iivensnm hans make och niirmaste friinder tillfiille att yllra sig. 

Bestiimmelserna i första stycket om servitut ;iga ej tilliirnpning i fr{1ga om 
servitut som hilda'i vid fastighetshildningsfiirriittning. 

Till.~tt'lnd att Öl'erlåta eller låta in
teckna fast egendom eller tomträtt 
gäller under sex månader från det 
tillståndet meddelades. Erinran här
om skall Röras i beslutet. 

16f' 

Vill fiir111y11dare11 iil'cr/åta dler 
låta intffkna den 0111y11dige.1· fasta 
egendom dlcr tomtriitt. tage han till 
iii·erltltdsen eller i11tl'Ck11i11gen riit
tens tillsttlnd. Ej må sådant tillstånd 
giros. med mindn• riktiga skii/ iim 
diirtill. 

Det åligger riitten att fiirc hes/11t.1· 

' Senaste lydelse 1'!70: 1000. 
' Senaste lydelse 1970: 1000. 
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fattande i11hiimta yttrande från 
ii1·afiirmyndare11 s111111. siif ram/ det 
utan märklig omgång eller tid.1·11t
driikt kan ske. hereda den omyndi
ge, om han [vilt .11'xto11 tlr, iil'e11.wm 
Irans make och 11iim111ste frii11der 
tillfiille alt yttra sig. 

Tillstånd. ramm i fiir.1·1a st.veke/ 
siigs. giille under sex må1111Jer frän 
det tillståndet meddt'lades. Erinran 
hiirom skall giira.1· i riittens hes/ut. 

13 

Föreslagen lydelse 

IH 

Har förmyndaren i fall. Mt enligt 
vad ovan i detta kapitel iir stadgat 
överförmyndarens eller riittens 
samtycke bort inhiimtas. ;\ den 
omyndiges viignar ingtttt avtal utan 
sftdant samtycke. mft den, med vil
ken avtalet slöts. tfar ej annat fiirbe
httll gjorts. icke frfrntriida avtalet. 
sttframt förmyndaren siiker god
k;innande inom en m;lnad fr:'rn det 
avtalet slöts. Varder ansiikan avsla
gen av den myndighet. 111· 1·i/ken den 
fiirst skall priil'as. iige den. med vil
ken avtalet sliits. hiircfter fr{1ntriida 
avtalet. såframt i:j annan liverens
kommelse träffats. 

Har förmyndaren i fall. d;i enligt 
vad ovan i detta kapitel iir stadgat 
tivcrfiirmyndarens samtycke bort 
inhiimtas. I'1 den limyndiges viignar 
ing<'ttt avtal utan sf1dant samtycke, 
m[1 den. med vilken avtalet sliits. 
Jiir cj annat förbehftll gjorts. icke 
frftntriida avtalet. såframt fiirmyn-. 
,faren söker godkiinnande inom en 
m[tnad fr:'tn det avtalet slots. Varder 
anstikan avslagen av iil'erfiirmy11da
ren, iige den. med vilken avtalet 
sliits. hiircfter fråntriida avtalet. 
s:Hramt ej annan överenskommelse 
triiffats. 

19 ~ 

Fiirmyndaren iige :'1rligen uppbiira 
arvode med hdopp, som kan anses 
skiiligt med hii11sy11 till ji'irralt-
11inge11s 0111fatt11i11g. An·oder må 
icke. med mindre riittcn 111111or/u11d11 
fiirorcl1111r. iirers1ig11 fiirt'ir riik11at ell 
hdopp. mots1·arande fem fiir 
hundra a1· den omyndiges helrå//11a 
inkomst enligt årsriikning eller slut
riik11ing. med al'drag lihiif fiir 111·

gift. som erlagts fiir rård al' den 
omyndiges riirdehand/ingar efter 
rnd siirskilt iirst11dg11t. A rdragl'I må 
dock ej uppgli till mer iin t1·ii fiir 
hundra 111· inkomste11 a1· niimnda 
rii rdd11111dlinga r. 

Förmyndaren äge årligen uppbiira 
skiiligt arvode för fiirrn/tningen av 
den omynJigcs egendom och arbetet 
med den personliga om1·ård1111den 
om myndlingen. An·odet hestiim
mes m· ii1·erfiirmyndaren med led
ning ar grunder som faststiillas fiir 
1·arje ii1·e1förmy11dardistrikt ai· i·e
derbörande kommun. 

Förmyndaren har även rätt till er
sättning för de utgifter som varit 
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Arvode. varom nu ;ir sagt. till
komme ej fader eller moder. som r(1 
grund av lag iir förmyndare. med 
mindre riitten med h;insyn till s;ir
skilda omständigheter liimnar till
stånd diirtill. 

14 

Föreslagen lydelse 

skiiligen påkallade för uppdragets 
behöriga fullgörande. Beslut härom 
fattas av överförmyndaren. 

Arrnde och ersättning fiir ut
gifter skola efter ö1,erförmyndarens 
bestämmande utgå al' den omyndi
ges medel i den mån hans beräknade 
inkomst det år förmyndaruppdraget 
avser Öl'erstiger ett belopp mot
svarande två gånger det basbelopp 
enligt lagen (1962:381) om allmiin 
försäkri11g som gällt under ilrets sis
ta månad eller. om ej särskilda skiil 
föranleda annat, i de11 mä11 Je11 
omy11dige har tillgå11gar till ett 1·iirde 
örerstiga11de fyra gånger lliimnda 
basbelopp. I ih·rigt skola arrode och 
ersiitt11i11g fiir utgifter utgirns av 
k01i11n11nen. 

Arvode. varom nu ;ir 'agt. till
komme ej fader eller moder. som p~'i 
grund av lag ;ir förmyndare. med 
mindre ii1·erfiirmyndaren med h;in
syn till siirskilda omst;indighder 
famnar till,dnd diirtill. Säi/1111 fiir-
111y11dare har riitt till ersiittllillg fiir 
utgifter endast om dessa hii11fiira sig 
till fiin·alt11ingen lll' del! omyndiges 
egel!dom. Arroile och !'rsiittllillg 
som 11u niimlltS skol11 utgil 111· del! 
11my11Jige.1· medel. 

16 kap. 

Har förmyndaren till iiverfiirmyndaren ingivit anm;ilan eller annan hand
ling. enligt vilken den omyndige saknar tillg{ingar eller icke har andra 
tillgångar iin lösören. som ej J;imna inkomst. vare fi.irmyndaren fri friln 
skyldighet att avgiva riikning. intill dess genom föryttring av st1dana lii,liren 
eller eljest tillgångar av annan heskaffenhet tillfalla den omyndige. 

Öl'erfiirmy11daren må i annat 
fall fiir l'isst iirc/ler tills ridare hef ria 
fiirmynd11re frli11 att a1·girn riik11ing 
eller mcdgirn att sådal! uppriittas i 
fiirenk/ad form. diir det med hiinsyn 
till tillgil11g11m11s ring11 riirde eller 
bcskaffellhet fillnes kunna ske utan 
fara fiir del! omyndige. 

7 *"' 
förteckning över omyndigs förteckning över omyndigs 

'"Senaste lydelse 1970: 1000. 



LU 1974:38 

Nuwirande lydelse 

egendom så ock i årsr:ikning och 
sluträkning skola tillgångar och 
skulder fullständigt angivas med 
uppgift å de särskilda tillgångarnas 
värde. finnes hos den omyndige 
pantbrev som avser honom tillhörig 
fastighet eller tomtriitt, skall detta 
särskilt angivas. Äro medel insatta 
hos bank, skall uppgift lämnas om 
den räkning, varå medlen innestå. I 
fråga om viirdepapper. som ej äro 
nedsatta hos bank efter vad i 15 kap. 
stadgas, skall nummer eller annan 
beteckning anmiirkas. Finnas till
gångar som stå under den omyndi
ges eller annans siirskilda förvalt
ning, skall förmyndaren jämväl 
liimna uppgift därom, så ock om 
dessa tillgångars viirde. såframt det 
är honom kunnigt. Skola i års
räkning eller sluträkning upptagas 
tillgångar eller skulder. för vilkas 
fullständiga angivande erfordras ut
förlig uppräkning, må hetriiffande 
den hiinvisning göras till förut av
given förteckning eller årsr:ikning, 
där det lämpligen kan ske. 

15 

Föreslagen lydelse 

egendom så ock i årsriikning och 
slutriikning skola tillgi'ingar och 
skulder fullständigt angivas med 
uppgift å de särskilda tillgångarnas 
värde. Finnes hos den omyndige 
pantbrev som avser honom tillhörig 
fastighet eller tomträtt, skall detta 
särskilt angivas. Äro medel insatta 
hos bank eller harstå medel hos 
försiikringsholag, skall uppgift liim
nas om den räkning, vari\ medlen 
innestå. I fråga om värdepapper. 
som ej iiro nedsatta hns bank efter 
vad i 15 kap. stadgas. skall nummer 
eller annan beteckning anmärkas. 
Finnas tillg[mgar som stå under den 
omyndiges eller annans siirskilda 
förvaltning, skall förmyndaren jiim
väl Jämna uppgift därom. s{1 ock om 
dessa tillgångars värde, såframt det 
iir honom kunnigt. Skola i iirs
räkning eller sluträkning upptagas 
tillgångar eller skulder. för vilkas 
fullständiga angivande erfordras ut
förlig uppriikning, må betriiffande 
dem hänvisning göras till förut avgi
ven förteckning eller årsräkning, 
där det lämpligen kan ske. 

Förteckning och räkning skola innehålla fullständig uppgift å förmynda
rens och den omyndiges namn och hemvist samt förmyndarens postadress. 

17 kap. 

I § 

Förmyndarens förvaltning av den 
omyndiges egendom skall med led
ning av ingiven förteckning samt 
års- och sluträkningar granskas av 
överförmyndaren. Vid gransk
ningen skall särskilt tillses, att 
omyndigs tillgångar äro anbragta så- . 
lunda, att erforderlig trygghet fin
nes för deras bestånd och skälig av
kastning erhålles, så ock att utgifter
na för den omyndige icke överstigit 
vad med hänsyn till hans förmögen
hetsförhållanden och om
ständigheterna i öi·rigt må anses 
skäligt. 

Förmyndarens förvaltning av den 
omyndiges egendom skall med led
ning av ingiven förteckning samt 
års- och sluträkningar granskas av 
överförmyndaren. Vid gransk
ningen skall särskilt tillses, att 
omyndigs tillgångar ha i skälig om
fattning ani·änts till hans nytta och 
att tillgångarna i övrigt äro an bragta 
sålunda, att erforderlig trygghet fin
nes för deras bestånd och skälig av
kastning erhålles. 
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~ ~ 

i")verfiirrnyndaren iige sjiilv eller genom n[igon. som av honom utses 
Jiirtill. genomg;I de av fiirmyndaren fiirda riikenskaperna iivensom de 
hetalningshevi-; 11..:h andra hanJlingar som finnas fiirvarade till st yrkande av 
siirskilda poster i riikenskaperna •;;°1 n..:k h11s förmyndaren fiirvarade viirde
handlingar. Dessa riikenskaper och handlingar sknla av förmyndaren h{1llas 
tillgiingliga :'1 tid och ort som hestiimrnas av iiverfiirmyndaren . 

. :\r fiirmyndaren icke husatt i det distrikt. diir tillsynen utiivas. vare 
iiverfiirmyndaren i det distrikt. diir fiirmymbren hor. pliktig att. pt1 anmo
dan av den iiverfiirmyndare som det tillkommer att utiiva tillsynen, verk
stiilla den granskning som av-;es i fiirsta stycke!. 

1\.friJ[iir åtgiirii. 1·arom i fiirstll 
stycket siigs. siirskilc/11 kost1111da d
l er 111·sn·iirt he.1Tiir. iige riittm fiir
urd1111. 11tt siirskild <'rsiitt11i11g sk11ll 
giild11s 111· den omyndiges medel. 

Ö1·erfiirmy11darm sk<1ll rnrje är. i 
enlighet med de niimwre 
hestiim111l'lser so111 meddelas 11r 

Kon1111ge11, till riitten ii1·er/iimna 
llf>{>gift riirande tillsynen iirer fiir
my11d<1res fiirralt11i11g 1111der fiiregå
errde 1/r. 

18 kap. 

Är· någon för sjukdom, som kan 
antagas vara övergående. ur stånd 
att bevaka sin rätt eller förvalta sin 
egendom, skall rätten, där så 
erfordras, förordna god man att be
vaka hans rätt eller förvalta egen
domen; dock må sådant förord
nande ej givas utan den sjukes sam
tycke, med mindre sjukdomen med
fiir hinder nll>t s<1111t\'ckes i11Jriim
t1111de. 

H 
Om någon på grund av sjukdom, 

hämmad fiirstå.ndsutveckling, för
sragat hiilsotillstånd eller liknande 
[ifrhål/11nde behöver bistånd med att 
bevaka sin riitt. förvalta sin egen
dom eller siirja fiir sin f>l!rS011, skall 
riitten. diir så erfordras, förordna 
god man för honom. Förordnande 
som nu niimnts må ej givas utan 
samtycke från den fiir l'ilken god 
man skall utses, med mindre hans 
til/stiind mt•dfiir hinder mot inlriim
t<1nd<' a1· s<1mtycke dladJest siirskil
d11 skiil fiirdigg11. 

Till god man skall utses en r;i11rf1dig, erfaren lli:h i iivrigt liimplig man eller 
kvinna. Skall god man fiirnrdna-; att hevaka omyndigs eller hortovarandes 
riitt i diidshll. och har den avlidne n;imnt. vem han iinskar till god man. 
varde denne diirtill fiirnrdnad. sMramt han ej finnes nl;implig. 

"liir l•mst;indigheterna s{1dant p[1kalla. 111{1 flera gode miin förordnas. 

Vad i 11 kap. 4. 8. 9 och 10 ~* 
stadgas <>m hinder ;1tt vara fiirmyn
darc. sky/iliglrct att iirat11g11 fiir-

Vad i 11kap.4,8,9 och 10 ~~stad
ga~ nm hinder ;1tt vara fiirmyndare, 
förmyndares entledigande och 
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mynderskap. förmyndares entledi
gamlc och skyldighet att anmiila för
myndares död skall iiga motsva
rande tilliimpning i fr;°1ga om god 
man eller god manskap. 

17 
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skyldighet att anmlila förmyndares 
död skall ,iiga motsvarande tilliimp
ning i fråga om god man eller god
manskap. 

Godmanskap varde genast inskrivet hos den rlitt som meddelat förord
nandet. Anteckning om inskrivningen skall ske i förmynderskapsboken. 

Vad i 12 kap. 3 och 4 §*stadgas 
om överflyttning av tillsynen [1 för
mynderskap och om riittens 
skyldighet att angiva. vilken över
förmyndare det tillkommer att ut
öva tillsyn över förmynderskap. 
skall liga motsvarande tilllimp
ning i fr[iga om godmanskap. 
Överflyttning av godmanskap som 
avses i I eller 2 ~må ej ske annat iin i 
samband med överflyttning av för
mynderskapet. 

Vad i 12 kap. 3 och 4 ~~stadgas 
om överflyttning av tillsynen å för
mynderskap och om rlittens 
skyldighet att angiva, vilken över
fiirmyndare det tillkommer att ut
öva tillsyn över förmynderskap. 
skall liga motsvarande tilHimpning i 
fråga om godmanskap. Överflytt
ning av godmanskap som avses i I 
eller 2 § mf1. om jiimi·iil fiirmy11der
.1·kapet iir inskrivet, ej ske annat lin i 
samband med överflyttning av för
mynderskape!. 

10 § 

Är behov av god man ej liingre fiir 
handen. skall han av riitten entledi
gas. Har god man fi.irnrdnats enligt 
J * eller 4 § 1-5. skall han entledi
gas. så snart den. för vilken han 
förordnats. begiir det. 

Är behov av god man ej Hingre för 
handen. skall han av riitten entledi
gas. Har god man förordnats enligt 
4 ~ 1-5. skall han entledigas. så 
snart den, för vilken han förordnats, 
begär det. 

I);\ god man slutfört sitt uppdrag. skall det av honom ofiirdröjligen 
anmlilas hos riitten. 

11 § 

God man vare, såframt han ej 
äger uppbära årligt arvode, be
rättigad att efter uppdragets slutför
ande erhålla skäligt arvode för upp
draget så ock erslittning för sina 
kostnader. 

2 Riksdagen 1974. 8 sam/. Nr 38 

God man vare berättigad att efter 
uppdragets slutförande eller, om 
uppdraget varar längre tid än ett år, 
årligen erhålla skäligt arvode för 
uppdraget så ock ersiittning för de 
utgifter som varit skäligen påkallade 
fi.ir uppdragets behöriga ful/
görande. 

Beslut om arl'ode och ersättning 
för utgifter fattas av över
förmyndaren. Öl'erförmyndaren be
stämmerdessutom i vad mån arvode 
och ersättning för utgifter skola utgå 
av medel som tillkomma den för 
vilken den gode mannen har förord
nats. Arvode och ersättning som ej 
skola heta/as enligt vad nu har sagts 
skola utgii•as al' kommunen. 
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19 kap. 

18 

2 §" 

I Stockltolms stad skall i stället Komm1111 kan hestiimma att dl't i 
stället för överförmyndare skall fin
nas en överförmyndamämnd. Vad 
som annorstädes än i detta kapitel 
är föreskrivet om överförmyndare 
skall äga motsvarande tilliimpning 
på sådan nämnd. 

för överförmyndare finnas en sta
dens niimnd, kallad ii1·erförmyndar
niimnden. 

3 §'~ 
Två eller flera kommuner. som 

lyda under samma ti11gsrätt, må, då 
val av ö1•erförmy11dare förestår, ef
ter förslag av rätten fiirena sig till ett 
överförmyndardistrikt. 

Kommun, som ingått i sådant 
överförmyndardistrikt. må ej utträ
da förrän den tid, för vilken överför
myndaren blivit utsedd, gått till 
ända. 

Kan i stad eller annan kommu11 
ti/ls\'11e11 icke utiirns a1· en iirerfiir
myt;dare e11sam. må rätten på fram
ställning av komm1111enförordna. att 
flera iiverförmyndare skola 1·iiljas. I 
sådant fall iige riitten indela kommu
nen i distrikt. ett fiir l'l!rje ii1wfiir
mynclare. eller ock hes(iimma annan 
liimplig grund fiir fiirm ynderskapens 
fiirdelni11g mellan iil'erfiirm _rndarna. 

Överförmyndare väljes i stad av 
stadsfullmäktige eller, där sådana ej 
finnas. av allmän rådstuga samt på 
landet av kommunalstämma eller av 
kommunalfullmäktige, om sådana 
finnas. Valet skall förrättas inom 
utgången av oktober månad året 
före det, med vilket över
förmyndarens tjänstgöringstid be
gynner. 

" Senaste lydelse 1955:409. 
" Senaste lydelse 1969:799. 

4§ 

5§ 

Överförmyndare väljes av kom
munfullmäktige. För rnrje ifrer
förmyndare väljes en ersättare. 

Ledamöter och ersättare i över
jörmyndarnämnd 1·iiljas av kom
munfullmäktige till det antal full
mäktige bestämma. Antalet leda
möter får dock ej understiga tre. 

Sker ej val av ersättare i ö1-erfijr,
myndarnämnd proportionellt, skall 
tillika bestämmas den ordning i vil
ken ersättarna skola inkallas till 
tjänstgöring. 
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Då val av överförmyndare förrät
tats, skall det genast anmiilas till 
rätten. Har val ej skett i behörig tid, 
skall rätten göra anmälan diirom hos 
Hinsstyrelsen. som tillser att valet 
hålles så snart ske kan. 

Äro flera kommu11er fiire11ade till 
ett distrikt för val av iirerförmytzda
re, och ku1111a komm1111ema icke 
e11as i 1·alet av ö1·erfiirmyndare. skall 
rätten till ifrerförmy11dare utse de11 
a1· de l'alde som finnes därtill lämpli
gast. 

Till ö1·erförmyndare må i stad eller 
a1111a11 kommun elleri distrikt arflera 
kommu11er 1·ä/jas den som blivit där
till l'ald i11om annan kommun eller 
annat distrikt. 

Överförmyndare vii/jes för en tid 
av fyra år. Avgår örerfiirmy11dare. 
innan tiden för hans uppdrag iir ute. 
skall i hans ställe anna11 riiljas att 
tjii11stgiira under den tid som åter
står. 

19 
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Då val av överförmyndare. leda
mot a1· ö1·erförmyndarniimnd eller 
ersättare förrättats. skall det genast 
anmälas till r:itten. Har val ej skett i 
behörig tid. skall riitten göra anmä
lan därom hos länsstyrelsen, som 
tillser att valet hålles så snart ske 
kan. 

Överförmyndare, ledamot i iirer
fiirmyndarnäm11d och ersättare räl
jas för tre år. räknade från och med 
den I januari året efter det. då l'al i 
hela riket <n- komm1111f11/lmiiktige iigt 
rum. 

A l'går sådan ledamot i iiverför
my11darniim11d som har utsetts rid 
proportio11ellt ral under den för ho
nom bestämda tjiinstgiiri11gstiden, 
inkallas till ledamot den ersättare 
som e11ligt den mellan ersättarna be
stämda ordningen bör inJräda. Den 
ersättare som sålunda har inkallats 
tjä11stgör under den tid som återstått 
för den a vgång11e. A rgår ifrer
förmyndare, ersättare för Öl'erför
myndare eller ledumot som ej har 
utsetts rid proportio11ellt val, 
anställes fyllnadsva/ för den åter
stående delen a1· tjiinstgöri11gstiden. 

8 §'" 

Till överförmyndare skall 1·äljas 
en i praktiska värv l'ä/ fö1faren. 
myndig Sl'ensk medborgare. Över-

"' Senaste lydelse 1969:799. 

Överförmyndare. ledamot i iil'er
förmyndamiimnd och ersättare sko
la \'ara my11diga och kyrkobokförda 
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förmyndare kan ej den rnra som äri 
konkurstillstånd eller är förklarad 
omyndig. 

Lagfarl!n tjänsteman vid tingsrätt 
får ej vara överförmyndare inom 
domsagan, om ej Konungen för sär
skilt fall meddelat tillstånd därtill. 

Ej må annan avsäga sig uppdrag 
att vara överförmyndare än den som 
icke är bosatt inom den kommun 
eller någon av de kommuner, för vil
ka 1·alet fiirriittas, ämbets- eller tjän
steman som av sin befattning är 
hindrad att fullgöra uppdraget, derf 
som efter de fyra sistförflutna årens 
tjiinstgiiring såsom Öl'erförmyndare 
är i tur att avgå frän befattningen, 
den som uppnått sextio års ålder 
samt den som eljest uppgiver för
hinder, vilket godkännes av va/
myndigheten. 

Överförmyndare kan när som 
helst av rätten entledigas. om han 
finnes icke vara lämplig. 

20 
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i kommunen och få ej vara i kon
kurstillstånd. 

Lagfaren tjänsteman vid tingsrätt 
får ej vara överförmyndare, leda
mot i ö1·erförmyndarnämnd eller er
sättare inom domsagan, om ej rege
ringen för särskilt fall meddelat till
stånd därtill. 

Ej må annan avsäga sig uppdrag 
att vara överförmyndare. ledamot 
i öretförmyndarniimnd eller er
siittare än den som under de tre se
nast förflutna åren fullgjort sådant 
uppdrag, den som uppnått sextio års 
ålder eller den som eljest uppgiver 
förhinder, vilket godkännes av 
kommunfullmäktige. 

Överförmyndare, ledamot i över
förmyndarnämnd eller ersättare kan 
av riitten entledigas, om han finnes 
icke vara lämplig. 

10 § 
För rarje ö1;erförmyndare skall 

finnas en ersättare. Vad i 5-9 H 
stadgas om ii1•erförmyndare skall 
äga motsrnrande tillämpning å er
sättare för honom. 

Äro såväl Öl'erförmyndaren som 
ersättaren förhindrade att uppehålla 
befattningen eller bestrida diirtill 
hörande åliggande, äge rätten för
ordna tillfällig vikarie. 

Äro såväl ö1·erförmyndare som 
hans ersättare förhindrade att f u/1-
göru sitt uppdrag, äge rätten förord
na tillfällig vikarie. 

11 § 

Ö1•erförmyndaren vare skyldig att 
föra bok angående de förmynder
skap och godmanskap som inskri
vits och stå under hans tillsyn. Ö1w 
ärenden rörande förmynderskap, 
1•ilka ej inskrivits. skall särskild för
teckning föras. 

Bland ledamöterna i ö1·erför
myndarnämnd utse kommunfull
mäktige en ordförande och en 1•ice 
ordförande att tjänstgöra under den 
tid för l'ilken de blivit 1·11lda som 
ledamöter. 

Äro både ordföranden och l'ice 
ordföranden hindrade att instiil/a 
sig till sammantriide med ö1·erför
myndarniimnden, skall niimnden ut
se annan ledamot att för tillfället 
fiira ordet. 
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12 § 
Ö1,erförmyndaren äge uppbiira 

an·ode till belopp, motsrarande ett 
för hundra a 1· den omyndiges behåll
na årsinkomst. där denna icke över
stigit tvåhundra kronor, och eljest 
två för hundra diirav, dock ägeöver
förmyndaren icke av en omyndig i 
arvode uppbära mera än ettusen 
kronor för år. Inkomsten skall be
riiknas enligt årsräkning eller slut
räkning eller, såvitt fråga är om 
omyndig.i· andel av inkomst från 
dödsbo, diiri delägarna sammanle
va i oskiftat bo, enligt årsuppgift 
rörande boet. An·odet skall m· för
myndaren inbetalas rid räkningens 
eller årsuppgiftens avgimnde, och 
äge förmyndare ur dödsbo, däri den 
omyndige har del, förskott.n>is ut
bekomma det belopp som skall utgå i 
arvode. A 1•/ämnas gemensam års
uppgift för underåriga syskon. skall 
i•id beräkning ai• arvodets belopp 
hänsyn tagas till vad av boets in
komst beWper på syskonen samfiillt. 

Skall ej räkning eller årsuppgift 
avgivas. äger rätten, om särskilda 
skäl iiro därtill, tillägga överförmyn
daren skäligt an•ode att gäldas a1· 
den omyndiges medel. 

Vad nu sagts med avseende å ar
vode för förmynderskap skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om 
godmanskap. 

IH 
Stad eller annan kommun iiger, 

om det finnes lämpligt. lämna bi
drag till arrode åt örerförmyndaren 
och till best ridande a1· de med hans 
rerksamhet fiirenade kostnaderna. 
Kommunen iigcr ock att i ordning. 
som a1• Konungen godkännes. be
strida samtliga utgifter för dessa iin
damål. och iiger i sådant fall kom
munen uppbära belopp som m·ses i 
12 *-

Utan hinder ar 2 § 2 fiirrnltnings
lagen (/ 971: 290) iiga 4 och 5 * * 
nämnda lag tilliimpning i samtliga 
ärenden hos Ö1'erförmyndare eller 
överförmyndarnämnd. 

Vid omröstning i iil'erfiirm.rndar
nämnd i iirende enligt denna balk 
gälla i tillämpliga delar bestiimmel
sema i 16kap. riittegångsbalken. Om 
ledamot eller föredragande har skilj
aktig mening. skall denna antecknas 
i protokoll eller annan handling. 

I fråga om 1·arje beslut ar iircrfiir-
111 yndai·e eller örerfiirmyndamiimnd 
i ärende enligt denna balk skal/finnas 
handling a1· diken framgår rem som 
har fattat beslutet. rem som harrarit 
föredragande samt /lesl11tets dag och 
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dess i1111ehåll. Fiirl'skriftaom i i·i/ken 
utstriickning beslut skall innehålla de 
skiil som bcstiimt utgå11gen finnas i 
17§fiirl'altni11gslagenI1971 :290). 

Protokoll hos iil'erfiirmyndare el
ler Öl'erförmyndarniimnd i annat 
ärende än enligt denna balk behiil'er 
ej upptaga annat iin fiirteckning iil'er 
dem som lwrdeltagit i lwndläggning
en samt beslutet i 1•arjc ärende. 

14 *'' 
Rätten skall rnka över att Öl'erför- Öl'erförmyndarniimnd får, om 

kommunfullmiiktige så besluta. upp
draga åt ledamot, ersiittan>som har 
inkallats till tjiinstgöring eller tjän
steman hos kommunen att på niimn
dens l'iignar besluta i iirende hos 
niimnden. Framställning eller ytt
rande till kommunfullmäktige får 
dock ej beslutas annorledes iin a1· 
niimnden samfällt. 

myndaren fullgör sina åligganden. 
Öl'erförmyndaren är med a1·seen

de å sin befattning underkastad äm
betsa11s1•ar. 

Närmare bestämmelser om Öl'er
förmyndare11s 1·erk.rnmltet samt om 
förande m· den bok och den förteck
ning, 1•arom i 11 § förmiiles, medde
las a1· Konungen. 

Finner den som erhållit uppdrag 
som a1·ses i fiirsta stycket, att sam
tycke, tillstånd eller fiirordnande i 
l'isst fall ej biir meddelas, eller anser 
han frågan tveksam. skall ärendet 
hiinskjutas till niimnden. Beslut som 
har fattats på grund al' uppdrag som 
avses i fiirsta stycket bel11'ira t!j (111-

miilas inför niimnden. 

I fråga om ersiittning till ii1·e1fiir
myndare, ledamot i iii·er
fiirmyndamämnd och ersättare iiger 
l'lld som fiireskri1•es i 28 § I och 2 
mom. kommunallagen I 1953:753) 
om ersiittning till kommunfullmäktig 
motsrnrande tillämpning. I Stock
lwlms kommun tillämpas dock l'{ld 
mm fiireskril'es i 29 § I och 2 mom. 
kommunal/agen I 1957:501 fiir Stock
holm. 

16 v· 
Ö1•erförmy11darniimnden i Stock

holm skall bestå a1· tre ledamöter. 
Bestiimmelsema i 5 §. 7-/0 §§och 14 
§andra stycket i detta kapitel skola i 
tillämpliga delar gälla ledamot a1· 

11 Senaste lydelse 195.~:409. 
'" Senaste lydelse 1955:409. 

Vad som fiireskrires i kommunal
/agen ( 1953:7531 om nämnd som <11·
ses i 44 * andra stycket kommunal
/agen giil/er. med de ar rike/ser som 
fii/ja ar detta kapitel. i fråga om 
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11iim11de11. I ö1·rigt skall rad om ö1·er
förmy11dare stadgas iiga motsl'ar
a11de tilliimp11i11g å 11iim11de11: dock 
må frågor som ankomma på 11iimn
den. i den mån Ko111111ge11 diirom 
fiirordnar. il niimndens 1·iignarargii
ras a1· nilgon dess ledamot eller tjiin
steman. 

Staden iiger uppbiira an·ode som 
Ul'.H'S i 12 §.Sådant arrode må. då 
särskilda skiil föranleda diirtill. ef
tergi1·as m· st<iden. 

23 
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Öl'erförmy11damiimnd och i tilliimp
liga delar betriiffande öiwförmyn
dare. I Stockholms kommun tilliim
pas dock. med de a1Tikelser som 1111 
angil'its. md som fiireskrfres i kom
munallagen ( 1957:50) fiirStockholm 
om nämnd som ai·ses i 49 § andra 
stycket nämnda lag. 

IH 
Örerför111y11dare och iirerfiir111y11-

damiim11d iiro skyldiga att fiira bok 
angående de fiirmyndaskap och 
godmanskap som inskril'its och stå 
1111der deras tillsyn. Örer iire11de11 
riira11de förmynderskap. l'ilka ej i11-
skril'its, skall särskild förteck11ing 
föras. 

Riitten skall i·aka öiwatt öi·erför
myndare och Öl'erförmyndamämnd 
fullgöra sina å/iggande11 enligt denna 
balk. 

20 kap. 
2 § 

Är part i mål som avses i I §under
årig, sinnessjuk eller sinnesslö, äge 
förmyndaren eller god man, där så
dan enligt 18 kap. skall förordnas, 
föra talan för honom. 

Modern varde i målet hörd, om 
det kan ske. 

Ansökan om omyndighetsfiirkla
ring mt1 göras. förutom av den som 
avses med ansökningen. j:imv:il av 
hans make m:h n;irmaste fr;inder så 
o<.:k av överförmyndaren samt i fall. 
varom i 10 kap. 2 * siigs. av förmyn
daren. Sinnessjuk som iir fiir rlird 
intagen å sinnessjukhus må ock fiir
klaras omyndig på anmiilan a1· de11 

Är part i mål som avses i 1 * 
underårig, äge förmyndaren eller 
god man, där sådan enligt 18 kap. 
skall förordnas, föra talan för 
honom. 

Modern skall höras i målet, om 
det kan ske. 

Ansökan om omymlighctsfiirkla
ring m?1 göras. förutom av den som 
avses med ansökningen. jiimviil av 
hans make och n;irmastc friindcr s{1 
ock av överförmyndaren samt i fall. 
varom i 10 kap. 2 * siigs. av förmyn
daren. 
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som. enligt ht'.~tiimme/ser l'i/ka 
mt•ddelas 111· Konungen. iiger att he
triiffande diir intagen giira sådan 
anmiilan. 

Omymlighetsförklarings hiivamle 
mt1 sökas av den omyndige sjiilv 
eller hans förmyndare. 

Har ansökan om omyndighets
fiirklaring gjorts av den. om vars 
fiirsiittande i omyndighet iir fråga. 
eller har denne eljest medgivit. att 
omyndighetsflirklaring mt1 medde
las. iige riitten utan huvudförhand
ling omedelbart företaga målet till 
avgörande. Vad nu sagts iige ock 
tilliimpning. då fråga iir att någon 
skall fiirk/ara.1· omyndig rä grund a1· 
sinnessjukdom, sinnessliihet eller 
a1111a11 ruhhning ar sjiils1·erksamhe
ten. såframt det må antagas att hans 
hiirande skulle rara 11ta11 gagn. 

24 
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Omyndighetsförklarings hiivande 
må sökas av den omyndige sjiilv. 
hans förmyndare eller iirerfiirmyn
daren. 

IH 

Har ansökan om omyndighets
förklaring gjorts av den. om vars 
försiittande i omyndighet iir fd1ga, 
eller har denne eljest medgivit. att 
omyndighetsförklaring må medde
las, iige riitten utan huvudförhand
ling omedelbart företaga mttlet till 
avgörande. 

I annat fall iin som avses i första stycket skall riitten utförda föreläggande 
för den. om vars försiittande i omyndighet iir fråga. att svara i mf1let. 
Angående st1dant föreliiggande giille vad om stiimning iir stadgat. 

Ansi.ikan av den som försatts i 
omyndighet att bliva förklarad myn
dig mt1. om den finnes uppenbart 
ogrundad. utan huvudförhandling 
omedelbart avslt1s. Har ansiikan om 
hiivande av omyndighetsförklaring 
gjorts eller tillstyrkts av förmynda
ren. må målet ock utan huvudför
handling omedelbart företagas till 

Om den. l'tlrs fiirsiittande i <>myn
dighet har satts i fråga. 11ppenharli
gen ej förstår !'(Id saken gii/ler eller 
skulle lida alll'llrlig skada a I' att få 
del a1· ansiikningen om omyndig
hetsfiirk/aring. skall riittl'll Jiirordna 
god man rarom i 18 kap. siigs att i 
inålet fiiretriida honom och hnaka 
hans rätt. Ifråga om ersättning till 
sådan god man äga bestämmelserna 
i 19 §andra stycket om ersättning till 
biträde motsrnrande tillämpning. 

Ansökan av den som försatts i 
omyndighet att bliva förklarad myn
dig mt1. om den finnes uppenbart 
ogrundad. utan huvudförhandling 
omedelbart avslt1s. Har ansökan om 
hiivande av omyndighetsförklaring 
gjorts eller tillstyrkts av såriil för
myndaren som iirerfiirmyndaren. 
må mftlet ock utan huvudförhand-
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avgörande. st1vida förmyndarens · 
inst:illelse ej finnes vara hehövlig 
för m;°tlets utredning. 

I annat fall lin som avses i första 
stycket skall riitten utfärda före
liiggamle för förmyndaren att svara i 
målet. Angående si'1dant föreliig
gande g:illc vad om stiimning iir 
stadgat. 

25 
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ling omedelbart företagas till avgö
rande. såvida förmyndarens eller 
iiiwfiirmyndarens instiillelse ej fin
nes vara behövlig för målets utred
ning. 

I annat fall än som avses i första 
stycket skall riitten utfärda förc
liiggande för den so111 a11siik11i11gen 
111·ser. förmyndaren och överför
myndaren att svara i målet, allt i den 
mån de ej gjort eller tillstyrkt ansök
ningen. Angående sådant förelägg
ande gälle vad om stämning är 
stadgat. 

19 §lli 

Har ansökan gjorts. att ni'1gon 
skall förklaras omyndig på Krum/ ar 
sin nessj11kdo111. sin ness/iihet eller 
a1111an ruhhning 11r sjiilsrerk.rnmhe
ten. förordne riitten hitriide att he
vaka hans riitt i m<°llet. om lian hegiir 
det eller om det eljest med hii11syn till 
omstii11digheter11a finnes fiimpligt. 
Begiir den som på sådan grund för
satts i omyndighet att förklaras åter 
myndig, må ock rättegångsbiträde 
förordnas, om det finnes erforder
ligt. 

Har ansökan gjorts, att någon 
skall förklaras omyndig och förelig
ger ej fall som arses i 17 § tredje 
stycket. förordne rätten biträde att 
bevaka hans riitt i mmet. om det ej lir 
uppenbart att bitriide ej erfordra.~. 
Begiir den som försatts i omyndig
het att förklaras åter myndig, skall 
ock rättegångsbiträde förordnas, 
om det ej är uppenbart att biträde ej 
erfordras. 

Den som förordnats till r:ittegångshitriide t1tnjute av allm:inna medel efter 
riittens prövning skiilig ersiittning för arbete. tidsspillan och uthigg som 
uppdraget kriivt. Ers:ittningen skall stanna pf1 statsverkct. sMramt ej mot
parten till den. för vilken riitteg;°mgshitriide förordnats. finnes höra ;°1liiggas 
alt gottgiira stats verket kostnaden. 

21 * 
Ej mt1 någon förklaras omyn.dig 

pil grund 111· sinnessjukdom. sinnes
sfiihet eller annan ruhhning m· sjiifs
rerksamlreten. ej heller den som på 
sådan grund försatts i omyndighet 
förklaras myndig. med mindre 
liikarintyg angf1ende hans sinnestill
st<'rnd blivit företett. Niirmarc be
stiimmclser om sl1dant intyg medde
las av Konungen. 

Ej mft någon förklaras omyndig 
eller den som försatts i omyndighet 
förklaras myndig. med mindre l~i

karintyg ang{1ende hans sinnestill
stiind hlivit företett. Niirmarc he
stämmelser om sådant intyg medde
las av regeringen. 

24 a * 

11; Scna,lc lydcl-;c 197.1: l~O. 

l ärende om förordnande av för
myndare skall rätten bereda överför-
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myndaren tillfälle att lämna förslag 
på person som är lämplig för upp
draget. 

28 §" 

Ansökan om förmyndares för
ordnande eller entledigande eller 
om annan riittens [1tgiird med avse
ende ti förmynderskap mf1. siHramt 
fråga ej iir om iirende. varom i 9 kap. 
2 a ~ dler i 29 * stadgas. göras. 
förutom av överförmyndaren och 
förmyndare. av den omyndige sjiilv. 
om han fyllt sexton tir. s[1 ock av 
hans make och niirmaste friinder. 
Fiirmyndare. som gjort sig skyldig 
till försummelse i vfirdnaden om un
der<°1rig, mt1 entledigas jiimviil pt1 an
sökan av allmiin f1klagare eller har
navf1rdsniimnd. Frt1gor som avses i 
denna paragraf skall ock riitten. niir 
anledning iir diirtill. upptaga utan att 
siirskild ansökan blivit gjord. 

Ansökan om förmyndares för
ordnande eller entledigande eller 
om annan riittens ;°1tgiird med avse
ende [i förmynderskap mt1. st.fram! 
frftga ej iir om iirende. varom i 9 kap. 
2 a * stadgas. göras, förutom av 
överförmyndaren och förmynda
re, av den omyndige sjiilv. om han 
fyllt sexton :'tr. st1 ock av hans make 
och niirmaste friinder. f'örmyndare, 
som gjort sig skyldig till försummel
se i vtirdnaden om underi"irig. mit 
entledigas jiimviil pft ansökan av all
miin åklagare eller barnavårds
nämnd. Frågor som avses i denna 
paragraf skall ock riitten. niir anled
ning iir diirtill. upptaga utan all siir
skild ansökan blivit gjord. 

I iirende som a1•ses ifiirsta stycket 
skall riitten. niir det riir omyndiR 
som fyllt sexton år, hereda denne 
tillfiille att yttra siR. om det /.:an ske. 

Mot riittens beslut i iirende, varom i första stycket sägs. må talan 
fullfiiljas. förutom av den som heslutet siirsk;lt riirer. av envar som iiger 
giira ansökan efter vad nyss iir sagt. 

Mot hes lut, varigenom det förelagts förmyndare att vid vite fullgöra visst 
Miggande. må talan fullfiiljas allenast i samhand med klagan över riittens 
heslut om utdömande av vitet. 

Överförmyndarens eller riittens 
tillstftnd till :°1tgiird hetriiffande 
omyndigs egendom mt1 sökas alle
nast av förmyndaren. Mot iiverför
myndarens eller riittens beslut med 
avseende ;°1 st1dant tillst:°ind s[1 ock 
mot iiverförmyndarens förordnan
de. att fiirheht1ll, varom i 15 kap. 9 * 
andra stycket siigs. ej skall giilla. 
mt1 talan föras allenast av förmyn
daren samt. sMramt iirendet angtir 
omhiindertagande av egendom. var
över den omyndige iiger råda. eller 

Överförmyndarens tillstånd till 
åtgiird betriiffande omyndigs 
egendom mft sökas allenast av för
myndaren. Mot iiverfi.irmyndarens 
beslut med avseende [1 sådant till
sttind st1 ock mot iiverfiirmyndarens 
förordnande. att förbehåll. varom i 
15 kap. 9 * andra stycket siigs. ej 
skall gälla, må talan föras allenast av 
förmyndaren samt. såframt iirendet 
angår omhändertagande av egen
dom. varöver den omyndige äger 
råda, eller återkallelse av 
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i\tcrkallelsc av förmyndarens eller 
överförmyndarens tillst;°rnd för 
omyndig att driva niiring, av den 
omyndige sjiilv. om han fyllt sexton 

Mot överförmyndarens eller riit
tens beslut i fall. varom i 13 kap. 8 * 
tredje stycket siigs, må talan ej 
föras. 
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förmyndarens eller överförmynda
rens tillstånd för omyndig att driva 
niiril'!g· av den omyndige sjiilv. om 
han fyllt sexton fir. 

Mot överförmyndarens beslut i 
fall, varom i 13 kap. 8 §tredje styck
et sägs, må talan ej föras. 

30 § 

Fråga om förordnande eller entle
digande av god man som avses i 18 
kap. I eller 2 §skall upptagas av den 
rätt, där förmynderskapet för den 
omyndige är inskrivet eller skall in
skrivas. 

Fråga om förordnande eller ent
ledigande av god man som avses i 18 
kap. I eller 2 §skall upptagas av den 
rätt, där förmynderskapet för den 
omyndige är inskrivet eller skall in
skrivas. Skall förmynderskapet ej 
l'ara inskri1•et. al'göres frågan om 
behörig domstol med motsvarande 
tillämpning av 12 kap. I § andra 
stycket. 

Uppkommer vid utredning av dödsbo fråga om förordnande av 
god man enligt 18 kap. 4 §, höre ärendet till den rätt, varunder boet lyder. 

Skall god man eljest förordnas enligt nämnda lagrum eller ock enligt 3 § 

samma kapitel, ankomme det på rätten i den ort, där den. för vilken god 

man förordnas. har egendom eller eljest behov av god man yppat sig. 

Erfordras ny god man eller uppstår fråga om entledigande av god 

man, upptages ärendet av den rätt, där godmanskapet är inskrivet. 

33 §'" 

Talan mot överförmyndarens be
slut föres skriftligen hos rätten inom 
två veckor från den dag klaganden 
erhöll del av beslutet. 

Talan mot överförmyndarens be
slut i ärende enligt denna balk föres 
skriftligen hos rätten inom två veck
or från den dag klaganden erhöll del 
av beslutet. 

35 § 

Beslut eller dom, som meddelas 
av överförmyndaren eller rätten. 
skall lända till efterrättelse utan hin
der av att talan däremot föres, utom 
såvitt angår dom, som innefattar 
hävande av omyndighetsförklaring, 
eller rättens avgörande, varigenom 
avtal om sammanlevnad i oskiftat 

'' Senaste lydelse 1955:409. 

Beslut eller dom. som i mål eller 
ärende enligt denna balk meddelas 
av överförmyndaren eller rätten, 
skall lända till efterrättelse utan hin
der av att talan däremot föres. utom 
såvitt angår dom, som innefattar 
hävande av omyndighetsförklaring, 
eller rättens avgörande, varigenom 
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bo häves eller förordnande medde
las om gäldande av särskild ersätt
ning. på siitt i 17 kap. 2 §tredje styc
ket siigs. dia förmyndare eller god 
man dömes till utgivande av försut
tet vite. 
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avtal om sammanlevnad i oskiftat 
bo häves eller förmyndare eller god 
man dömes till utgivande av försut
tet vite. 

37 §1!1 

Vistas den. mot vilken talan enligt denna balk riktas. på okiind ort, skall 
hans riitt i saken hcvakas av god man som siigs i 18 kap. Detsamma giiller. 
om han vistas p[1 kiind ort utom riket men stiimningen eller andra handlingar 
i mt1le1 ej kunna delges honom eller han underlt1ter att stiilla om hud for sig 
o<.:h siirskilda skiil föreligga att fiirordna god man. Gode mannen skall 
sarnr{1da med part fiir vilken han förordnats i den rn[111 det kan ske. 

I fråga om erslittning till god man som avses i första stycket skall 
giilla vad i ~O kap. 19 ~stadgas angäende ersiittning f1t riittegfmgsbitriide. 

Vad i riittcg[1ngsbalken iir stadgat om hiimtning av part skall iiga motsva
rande tilliimpning å den. som i annan egenskap iin vittne eller sakkunnig skall 
höras i mttl eller iirende som avses i denna halk. 

D;'1 frf1ga är om omyndighetsför
klaring på grund 111· sinnessjukdom. 
sinnessliihet el/er annan rubbning ar 
sjiif.1·1·cr/.:rn111hete11. biir iakttagas att 
fiirordnande om skyldighet att in
stiilla sig personligen ej gives he
triiffande den som avses med 
ansökningen. s:lframt det finnes att 
inst;illelsen skulle for honom .kunna 
mcdfiira men eller fara. 

D{1 fråga iir om omyndighetsfiir
klaring. hör iakttagas all förord
nande om skyldighet att instiilla sig 
personligen ej gives betriiffande 
den som avses med ansiikningen. 
såframt det finnes att inställelsen 
skulle for honom kunna medföra 
men eller fara. 

38 *"" 
I fråga om mål eller ärende, vari 

allmän åklagare, barnavårdsnämnd 
eller överförmyndare för talan, skall 
vad i 20 §lagen om införande av nya 
rättegångsbalken är stadgat äga 
motsvarande tillämpning. 

I fråga om mål eller ärende, vari 
allmän åklagare, barnavårdsnämnd 
eller överförmyndare äger föra ta
lan, skall vad i 20 § lagen om inför
ande av nya rättegångsbalken är 
stadgat äga motsvarande tillämp-
ning. 

Första stycket gäller ej mål om underhåll till barn utom äktenskap. 

21 kap. 
14 § 

Niirmarc bestämmelser fiir till
lii111p11i11ge11 ar detta kapitel medde
las ai· Kon1111gc11. 

'" Scna,tc lyJcl"~ 197.•:94). 

''' Senaste lydelse 1'>7J:80~. 
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Denna lag träder i kraft den 1januari1976, såvitt gäller bestämmelserna i 
19 kap. 2-11. 14 och 16-18 §§, och i övrigt den 1 januari 1975. Äldre 
bestämmelser i fråga om arvode och annan ersättning till förmyndare, gode 
män och överförmyndare gäller dock fortfarande, i den mån ersättningen 
avser tid före den 1 januari 1975. Vidare skall uppgift enligt 17 kap. 7 § 
lämnas i fråga om tillsyn över förvaltning som skett före nämnda tidpunkt. 

Skall någon som omyndigförklarats före den 1 januari 1975 åter förklaras 
myndig, gäller bestämmelsen i 20 kap. 21 § om företeende av läkarintyg 
endast om grunden för omyndighetsförklaringen varit sinnessjukdom, sin
nesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten. 

Val av överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnd samt 
ersättare för dessa skall med tillämpning av denna lag äga rum första gången 
före utgången av år 1975. Valet skall avse tiden intill utgången av år 1976. 

I fråga om de överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnd 
samt ersättare för dessa som valts enligt ~ildre bestämmelser upphör 
löpande tjänstgöringstider vid utgången av år 1975. 



LU 1974:38 30 

2 Förslag till 

Lag om ändring i ärvda balken 

Hiirigenom förordnas i fråga om iirvdahalken 
dels att 19 kap. 14 och 15 §§ samt 20 kap. 8 § skall ha nedan angivna 

lydelse, 
dels att i balken skall införas en ny paragraf. 19 kap. 14 a *·av nedan 

angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

19 kap. 

14 * 
Till dödsboet hörande penning

medel, som göras riintehiirande ge
nom insiittning i bank, skola insiittas 
i boets namn. Dödsboets egendom 
må ej heller eljest sammanblandas 
med vad boutredningsmannen eller 
annan tillhör. 

Till dödsboet hörande penning
medel. som göras riintehiirande ge
nom insiil!ning i bank, skola insiittas 
i boets namn. Dödsboets egendom 
må ej heller eljest sammanblandas 
med vad boutredningsmannen eller 
annan tillhör. Viirdehandlingar sko
la nedsiittas i iippet fön·ar i bank. 
om det sammanlagda l'iirdet 
öi·erstiger ett belopp motsl"{irande 
två gånger gällande basbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän för
säkring. 

Utöver vad av 18 kap. 5 *föranledes mt1 egendom ej fi.irskottsvis utgivas 
till delägare. med mindre det kan ske utan men för annan. vars riitt iir 
bernend.e av utredningen. 

14 a * 
Fiire den I april rnrje år skall bo

utredningsmannen al'ge redm·is
ning fiir mede/sfiin·altningen under 
föregående kalenderår. l redovis
ningen skola upptagas saldo vid 
årets början och slut samt in- och 
utbetalningar under året. Ha medel 
innestått i bank eller annan inrätt
ning skall vid redovisningen fogas 
bevis om insättningar och uttag un
der året samt behållning 1•id årets 
slut. När värdeliandlingar nedsatts i 
bank skall vid redorisningen fogas 
bevis av motsvarande innehåll. 

Arsredol'isning skall tillstiillas 
minst en delägare i boet. Öi·riga del
iigare samt rätten skola samtidigt 
underrättas om l'em som tillstiillts 
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redovisningen. Dödsbodelägare 
som icke har tillställts redol'isningen 
har rätt att på begäran hos boutred
nings mannen erhålla ett exemplar 
av den. Finnes omyndig delägare i 
boet skall ett exemplar tillställas 
överförmyndaren. 

F11//giir ho11trt'dni11gs111a11 ej rad 
som 11/igger honom enligt de1111·a pa
ragraf, kan rätten vid vite förelägga 
honom att fullgöra sin skyldighet. 

IH 

Så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt delning kan 
iiga rum utan men för någon. vars riitt iir beroende av utredningen. skall 
boutredningsmannen göra anmiilan hiirom till deliigarna och avgiva redovis
ning för sin förvaltning. 

Sedan bodelning eller arvskifte förriittats av deliigarna. skall boutred
ningsmanncn till envar av dem utgiva honom tillkommande egendom. 
Samma lag vare, diir av skiftesman verkstiilld delning blivit st{rndande. 

Har boutredningsman frfinträtt uppdraget utan att det blivit slutfört efter 
vad nu iir sagt. iir han ock redovisningsskyldig. 

Niir houtreJ11ings111an slutfiirt sill 
uppdrag. må han på hegiira11 entle
digas a1· riitten. 

:?.O kap. 

8 *' 
Bouppteckning skall inom en mfrnad efter uppriittandet jiimte bestyrkt 

avskrift för registrering ingivas till riitten i den ort diir den döde skolat svara i 
tvistemål i allmiinhet eller, om behörig domstol ej s{1lunda finnes. till 
Stockholms tingsriitt. Äro flera bouppteckningar. skola de ingivas samti
digt; och skall tiden härför räknas från det den sista bouppteckningen 
upprättades. 

Bestyrkt avskrift av bouppteck
ningen skall förvaras hos rätten. Är 
ej ankrift ingil'en, skall sådan tagas 
pil boets bekostnad. 

1 Senaste lydelse 1969:800. 

Bestyrkt avskrift av bouppteck
ningen skall förvaras hos riitten. 

Har omyndig del i hoet eller finnes 
deliigare. fiir ri/ken god man skall 
fiirordnas. skall ytterligare en be
styrkt lll'Skrift ingirns fiir l'llrje iirer
fiirmyndare som skall ha tillsyn iin•r 
ifråga1·arande förmynderskap eller 
godmanskap. ;\r bouppteckningen 
av ridlyftig beskaffenhet. må denna 
avskrift omfatta endast erforderliga 
delar. 

Äro ej erforderliga a1·skrifter in
givna, skola sådana tagas på hoets 
hekostnad. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1975. I fråga om boutredningsman 
som har förordnats före den 1 januari 1972 är rätten ej skyldig att kontrollera 
att redovisningsskyldighet enligt 19 kap. 14 a § fullgöres, såvida det ej 
påkallas av dödsbodelägare eller. om omyndig har del i boet, av överför
myndaren. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i giftermålsbalken 

Härigenom förordnas att 15 kap. 3 § giftermålsbalken skall upphöra att 
gälla vid utgången av år 1974. 

J Riksdagen 1974. 8 sam/. Nr 38 
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4 Förslag till 

Lag om ancckling a\· äldre god manskap 

~Lirigenom fiirnrdnas som fiiljer. 

§ Har god man fiirorJnats antingen fiir hortovarande ellerok:ind arvinge 
till nt1gon Slllll avlidit fiire den I januari 19::!9 eller fiir hllrtovarande eller 
nkiind testamentstagare efter nt1gnn snm avlidit fiire den I januari 19.11 och 
fiirv;1ltar den gode mannen penningmedel pt1 grund av <1dant godmanskap. 
iir han -,kyldig att inbetala medlen till kammarknllegiet. !Xirvid skall bifogas 
av iiverfiirmyndaren godkiind sl111r;ikning fiir god manskapet. 

Om iiverfiirmyndaren ej medger anst<"1nd. skall skyldigheten att inbetala 
medel fullgöras inom tre månader från det denna lag trlitt i kraft. Nlir medlen 
har inbetalats skall gode mannen anses ha slutfört sitt uppdrag. 

Kammarkollegiet skall underr;itta överförmyndaren nlir inbetalning har 
skett enligt första stycket. 

2 § Den som vill göra anspråk på medel som inbetalats eller bort inbetalas 
enligt I § skall senast inom två år från det denna lag trätt i kraft genom 
ansökan framställa sina anspråk hos den rätt där godmanskapet senast var 
inskrivet vid äventyr att han går förlustig sin rätt. 

3 § När den i 2 §nämnda tiden har gått ut skall rätten för varje god manskap 
som slutförts eller bort slutföras enligt I§ pröva huruvida någon som anmält 
anspråk på medlen är berättigad till dessa eller de skall tillfalla allmlinna 
arvsfonden. 

Kammarkollegiet skall avge yttrande i ärende som avses i första stycket. 
Rätten skall även höra överförmyndaren och den gode mannen. 

Finner rätten att känd person, som icke anmält anspråk på medlen enligt 
2 §, är berättigad till medlen eller del av dem, skall denne, om det kan ske, 
beredas tillfälle att inom viss tid framställa anspr:'ik på dem. Framstiilles 
anspråk inom den bestämda tiden, prövas det utan hinder av att den i 2 § 
angivna tiden har gått till ända. 

4 § I fdtga om ärende enligt 3 §gäller lagen ( 1946:807) om handläggning av 
domstolsärenden. Den som har framställt anspråk på förvaltade medel 
svarar dock själv för sina kostnader med anledning härav. Ogillas an
sprf1ket, är han icke skyldig att ersätta staten för dess kostnader. Om rättens 
domförhet gäller vad i 6 § nämnda lag är föreskrivet om ärende som skall 
prövas enligt föräldrabalken. 

5 § ()verfiirmyndaren tillser att gode miin fiir vilka denna lag giiller fi'tr 
bnned11111 lllll vad de har att iakttaga enligi lagen. Fullgiir glid rnan ej vad 
som ;\ligger honom enligt I§. skall iivcrfiirmyndarcn anm;ila försummelsen 
hos riitten. Riitten kan genom vite tillh{1lla den gode mannen att fullgiira sitt 
åliggande. Innan iivcrformyndarcn gör anm:ilan som nyss niimnts. skall han 
erinra gode mannen llm hans skyldighet. om det liimpligen kan ske. 
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Denna la!! tr:ider i kraft den I januari 1'>7.'i. Har gnd man ~l'lll avses i I~ 
fi.irc n:imnda Jag inbetalat fiirvaltadc med.:! till-,L1tsk\l11\oret t:llcr k.11nmar
kolll'gict fiir avvt:ckling av ,l!lld111~1nskapl'I. 1ill:i111p;1S Jt:nna lag i fr;1ga om 
ärendets vidare behandling. Prövning enligt 3 ~skall dock ej äga rum i andra 
fall än n~ir någon har anmält anspråk inom den i 2 §angivna tiden. 
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5 Förslag till 

Lag om iindring i lagen ( 1924:322) om vård av omyndigs 

värdrhandlingar 

Hiirigenom förordnas att I, 3. 8. 13 och 15 ~*lagen (1924:322) om v1'1rd av 
omymligs viirdehandlingar skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydd.~e 

Hava för omyndig~ riikning dr
dehandling;1r blivit hos rikshankcn 
eller :;:man lx1nk i lippet flirvar ned
satta efter vad i lat:en om fiim1y11-
ders/.:ap ~ir stadgat. svare hanken for 
de sålunda nedsatta viirdehandling
arnas förvaring od1 förvaltning i en
lighet med vad hiir nedan i 2 - 7 §§ 

stadgas. Ej m:'1 i vidare ndn iin diir 
sägs avtal triiffas om hdrielse från 
de förpliktelser. som enligt niimnda 
lagrum 1'1vila banken: har s{1 skett. 
vare avtalet utan verkan. 

Finnas eljest i öppet förvar hos 
bank omyndigs värdehandlingar, å 
vilka skall tilliimpas vad i /a~en om 
fiir111y11</ers/..ap iir stadga! bctriif
fande ncdsalta viirdchandlingar. 
ägc vad i fi.irsta stycket <igs mot
svarande tifömpning. 

Kapitalbelopp. som av hanken 
uppbäres ?1 omyndigs drdchand
ling. skall i den omyndiges namn 
insiittas å sttdan b:111kriikning. att 
medlen kunna utan f i.irq;;'1cnde upp
siigning uttagas. eller [1 annan 
bankriikning. som fi5rmyndaren 
bestiimmer. lnsiittning m:01 ej utan 
överförmyndaren.~ medgivande ske 
å riikning. fdn vilken uttag nd giiras 
utan hans tilb1:·ind. Riinta 11ch annan 
avkastning. som upph;iras av 
banken, skl>la. s{1vi11 ej annan be-

' Senaste lydel'c 19-10:.JSI. 

" Scna<,te lyJcl": 19.J0:-151. 

Föreslagen lydelse 

I §I 

Hava för omyndigs riikning v;ir
dehandlin!,!ar blivit hos riksbanken 
eller annan hank i öppet förvar neJ
sa tta efter vad i fiiriildra ha l/.:e11 iir 
stadgat. svare banken fiir de sillun
da nedsatta v;irdehandlingarn:1s för
varing och förvaltning i enlighet 
med vad h;ir nedan i 2- 7 *~stadgas. 
Ej 111[1 i vidare ndn iin d;ir s:igs avtal 
triiffas om befrielse från de förplik
telser. som enligt nämnda lagrum 
avila banken; har så skett. vare av
talet utan verkan. 

Finnas eljest i öppet förvar hos 
hank omyndigs v;irdehandlingar. :'1 
vilka skall tilfonpas vad i fiiriildra
hal/.:e11 :ir stadga! bcir:iffande ned
satta v;irdehandlingar. iige vad i 
första stycket siigs motsvarand.: 
tilhimpning. 

Kapitalhclopp. som av banken 
uppb;ires [t omyndigs viirdehand
Jing. skall i den omyndiges namn 
insiit!as il slidan hankriikning. Ml 
m1.?dlen kunna utan fi.irq:äendc: upp
sägning uttagas. eller å annan 
bankriikning. som förmyndaren 
be~t:immer. lns;ittning m;\ l~j utan 
överförmyndarens medgivande ske 
i't r:ikning. fr;ln Yilken utL1g 111;

01 ~'.iiras 
ut:1n hans 1ill~1:1nd. R;inta ud1 annan 
avkastning. som uppbiiras av ban
ken, skola, si'1vi1t ej annan be-
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Nuvarande lydelse 

stiimmclsc givits av förmyndaren. i 
c11:1handa ordning in~iittas ~1 bank
riikning, dock att diirvid mt1 göras 
förbd1:'1ll. varom i H kap. 9 *andra 
stycket la>?Cll 0111 fiirmyndaskap 
siigs. 

37 

Föreslagen lydelse 

stiimmclse givits av fr;rmynJarcn, i 
enahanda ordning insiittas [1 bank
riikning. dock att diirvid 111;'1 göras 
fiirbehi·t11, varom i 15 kap. 9 *andra 
stycket furii/dra/wlkm siigs. 

8 §'' 

hir den vi'1rd av <llllyndigs viirdc
handlingar. som enli1'.t denna lag 
;'\ligger banken. m:°1 h;rnkcn betin~'.a 
sig en ärlig avgift, icke överstigande 
i fråga om inhemska värdehand
lingar två kronor och utliindska vär
dehandlingar en krona för varje på
börjat tusental kronor av handling
arnas viirdc. Hava underåriga sys
kon gemensam förmyndare. skola 
syskonens viirdehandlingar sam
manriiknas. Niirmare bestiimmelser 
om al'gifte11s beriik11i11g må. så1•itt 
angår andra banker än riksbanken, 
meddelas ar Ko1111nge11. 

För den vård av omyndigs viirde
handlingar, som enligt denna lag 
;\ligger banken, mil banken betinga 
sig en årlig avgift. icke överstigande 
i fråga om inhemska värde handling
ar tre kronor och utländska värde
handlingar tl'å kronor för varie oå
börjat tusental kronor av handling
arnas värde. Hava un.deråriga sys
kon gemensam förmyndare, skola 
syskonens värdehandlingar sam
manriiknas. 

Den avgift. varom i för~ta stycket siigs, innefattar ej ers:Jttning för 
bankens siirskilda utgifter till följd av uppdraget. ej heller för :'1tgiird. som 
banken efter siirskilt avtal vidtagit. 

För fordran !'1 avgift eller ersiitt
ning. varom i fiirsta stycket sägs. 
ägc banken inneh;'tlla 1·ad av de ned
satta handlinf!arna i v:irde svarar 
mot fordringen. Bankrn iige ock fiir. 
s?itbn fordran 111laf!a hct:.!ning av 
medel, som fiir den omyndiges riik
ning uppburits av banken. 

.För fordran å avgift eller er~iitt
ning, varom ora11 siigs, iige banken 
innl'h<'lila vad ;iv, de ned,a11a hand
lingarna i viirde svarar mot fordring
en. Banken äge ock för s~1dan ford
ran uttaga betalning av medel, som 
för dl'n omyndiges riikning uppbu
rits av banken. 

13 §I 

lnnl'st;°1 hos bank omyndigs medt:I. som' ej m;\ uttaga~ utan överfiir mvnda
rcns tillst;°111d, skall vad i 9. !"I och 12 §~ stadgas an~'.{1ende ansökan om 
1illst;01nd till 11tt:1gande av nl'ds;ill viirdehandling och om s;\d;1n ansökans 
prövning, s:'1 ock om fiirmyndarens skyldighet att int!i1·a redogiirelse för 
vidtag11:1 ;'1tgiirdn elil'r ;1nmiil;111. att tillst:.1ndct ickl' blivit <t:1\ iint. i 1illiimpli
ga dcl;ir giilla riirandl' ansi·ikan om tillsti1nd ;1tt uttaga medel. om s:iJan 
ansi:ikans prii1·ning (ll:h om skyldighet fiir f<irmyndaren att ini;iva rcdogiirel
·~c fiir medlen~ anviindning eller anmii1:111. ;1tt tilht;;ndet icke blivit am·iint. 
n;, fr:'1ga iir (•111 11tt;1gnin.!,! av •11edl·I tili bötridande av utgifter fi.ir den 
omynJiges underh:\11 eller fiir v:';rdl'n av hans egendom, m:i tillstiindct givas 

" Scnaqc lydcl't' 1%:1:151. 

' Scna~lc lydcbc 19~0:451. 
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N11rarwu/e lydelse F.:ireslagen lydelse 

tills viJ;1rc och a\'se visst sammanlagt belorr under kalendcri'1r. Tillst:\ndet 
mt1 ock avst', att medel. som innestt1 eller insiittas ;) viss r;ikninL:. till~ vidare 
mt1 lyftas utan <irskilt medgivande av övcrfi)rr11yndaren. I annat fall giilk ej 
övcrfiirmyndarens tillst:'111d fiir liingre tid iin tre veckor fr;'\n det tillst:'indet 
meddelades. 

Kunna insatta medel ej utan föreg;°icnde uprsiigning uttagas. skall till
st;°1nd till medlens uttagning medfiira riitt till urr<igning. och iige förmynda
ren. sedan uppsiigning skett. utan nytt tillsti"1nd lyfta medlen. I st1dant fall 
skall tiden för redogi.irclsens avgivande riikn;1s fr;\n det dessa blivit för 
lyftning tillgiingliga. 

Skola medlen enligt tillst{1ndet an
viindas för inköp av v~irdehandling 
eller utl~inas. m:'1. d:ir iiverförmyn
daren ej annorlunda fiirordnar, 
medlen utliimnas allenast mot det. 
att hanken mottager viirdchandling
en eller fordringsheviset i iippct för
var eller erh1Uler bevis. att neds~itt
ning diirav ägt rum hos annan bank 
eller att i;iskrivning. som avses i 8 
kap. 8 § andra och tredje styckena 
lagen 0111 fiim1y11dask11{'. skett med 
förbehi'1ll, som diir siigs. Skola med
len enligt tillst;'rndet anviinda~ till 
köp av fast egendom eller tumtriitt. 
skall, diir iiverförmyndaren ej an
norlunda fiirordnar. utbetalning av 
banken vcrkstiillas direkt till siilja
rcn. I övrigt iige ÖH'rförmynd;1rcn 
vid tillst:'md till utt;1g11ing av medel 
foga de villkor. som i varje fall fin
nas erforderliga, ;'diggande det ban
ken att noggrant iakttaga dessa 
villkor. 

Skola medlen enligt till~ttrndct an
viindas fiir inkiip av viirdchandling 
eller utliinas. m{1. diir ii\'erformyn
daren ej annorlunda förordnar. 
medlen utliimnas allenast mot det 
att banken mottager viirdehandling
en eller fordringsbeviset i öppet 
förvar eller erh:°1ller bevis. att ned
sättning diirav ~igt rum hos annan 
bank eller att inskri\'ning. som av
ses i 15 kap. 8 § andra och tredje 
styckl'na fiiriildrahalkc11. skett med 
förbch;'1ll. som diir siigs. Skol:1 med
len enligt tilbt<°1ndet anviindas till 
kiip av fast egendom eller wrntriitt. 
skall. diir överförmyndaren ej an
norlunda förordnar. utbetalning av 
banken vcrkstiillas direkt till siilja
ren. I iivrigt iiJ;e överförmyndaren 
vid tillst:°ind till uttagning av rnedd 
foga de villkor. som i varje fall fin
nas erforderliga. ;\liggande det ban
ken att noggrant iakttaga dessa 
villkor. 

Skola medel alknast överföras till annan bank. i\ligge den bank. diir 
medlen innestå. att insiitta dem hos den andra banken och att ofiirdriijligen 
undcrriitta överförmyndaren diirom. Vid insiittningen rnt1 ej fogas fiirbehtdl 
om r~itt fiir fiirmyndaren att uttaga medlen utan övcrfiirmyndarens tillst<'tnd. 

15 ~,, 

Vad i denna lag stadgas skall iiga 
motsvarande till:impning i fr(1g;1 om 
vård av viirdehandlii1gar. s,_1rn 
tillhiira den. fiir vilken god m:111 fiir
ordnats efter vad i / I bp. J eller 4 § 

' Scna5!<: lydelse 1940:451. 

Vad i denna lag stadgas skall iiga 
motsvarande tilliimpning i fr<'tga om 
v;hd av viirdcha11dlingar. som till
hiira den, for vilken god man 
fiirnrdnats efter vad i /8 kap. 3 eller 
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N11rara11cle lydelse 

a1• lagen 0111 fi.irmy11derskap stadgas, 
så oå i frt1ga om medel. Slllll för 
hans r;ikning innestii hos hank och 
ej må uttagas utan överförmynda
rens tillst:'md. 

39 

Föreslogni lydelse 

4 § fc"iräldraha//.:en stadgas, s;"\ Ol'.k i 
frt1ga om medel. som för hans r:ik
ning in111:-;tcl hos bank och ej ma 
uttagas utan i.iverförmyndarens till
stånd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1975. Äldre avgiftshest;immelser i 8 
*gäller dock fortfarande i fråga om sådan vård av omyndigs viirdehandling
ar som har ~igt rum före ikraftträdandet. 
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6 Fiirslag till 

Lag om iindring i lagen (I 95..t:579) om Il) kterhl'lsvård 

lliirige nom f iirnrd nas att 6 7 * lagen ( 1954 :579) om nykterhets v;'ml skall ha 
nedan angivna lydelse. 

N111·ara11dc lydelse Fiireslagc:: lyclclsc 

67§ 
Finner nykterhehniimnd. att n{1-

gon. som iir hemfalkn ;°11 alk11hol
missbruk. hiir fiirklara\ 11111yndig el
ler att förmyndare i hans si:ille eller 
j:imlc lw1wm hiir flirurdnas f'ir hans 
myndling. h:1r n;irnndcn att giira an
mälan h:irnrn tws överförmyndaren. 

Finner nykterhchn:imnd. all 1d
go11. sl\m :ir hcmfalkn {1! alkohol
missbruk. hör fiirklar:1s omyndig el
ler all god 1111111 hiir fiirord11as f<"ir 
ho1111111 eller att fiirrnynd:1rc i hans 
st:ille elkr j:imte honom b'ir fi.irord
nas för hans myndling. har niimnden 
alt göra anrn:ilan h:irom ti;l överfor
myndaren. 

Anmälan till 1frcrfiir111yrularcn 
skall också göras, om 11ii11111de11 
fi11ner att någo11 icke lii11gre hiir rara 
omyndigförklarad. 

Denna lag lriidcr i kraft d~n I ja!11;ari 1975. 

7 Förslag till 

Lag 0111 iindring i lagl'n ( 1956 :2) 0111 sodalhjiilp 

Härigenom fiirordnas att 63 §lagen ( 19~6:'.!l om socialhj:ilp skall ha nedan 
angivna lydelse. 

N111·ara11dc lvcldse Föreslagen lydclH' 

6H 

Finner soL·ialn:irnnd all hj:i!pta).!a
re bör fiirklaras om} ndig. har n:irnn
den all giira anrniilan h;irnrn hos 
överform y ndarcn. 

Finner soci:dn;imnd att hj:ilpt;1ga
rc biir förklaras omyndig clla att 
god man hiir fiinm/1111s flir '10110111. 
har n:irnndcn alt giira anm:ibn h:ir
om tw-; övcrfiirmyndarcn. 

A11111iil1111 till iirafiin11Yt:clan·11 
skall också giiras. om 11iimnde11 fi11-
ner all någon icke lii11gre hiir rara 
um yncligfiirklarad. 

Dcnn:1 lag tr:idcr i kraft den I j;1nu:1ri 19'/5. 



LU 1974:38 41 

Motionsy rkandcn 

Utskottet har i samband med propositionen behandlat följande motioner: 

I. de med a11led11inx al' f1roposirio11e11 väckra motionerna: 
A. 1974: 1946 av herr Mattsson i Lane-Herrestad (c), vari hemställs att 

riksdagen vid sin behandling av Kungl. Maj:ts proposition 1974:142 beslutar 
1. att i föräldrabalken 11 :5 införes ett tillägg av innebörd att till förmyndare 

ej må utses någon som har att på grund av tjänst eller avtal ta befattning 
med den omyndiges angelägenheter, 

2. att förmyndares och god mans tjänster skall betalas med allmänna 
medel då det gäller personlig vård och intressebevakning, 

3. att förmyndare skall åläggas att till överförmyndare redogöra för sina 
insatser beträffande den personliga omvårdnaden och intressebevakning, 
samt 

4. att kommunerna ålägges att i samtliga kommuner utse förmyndar
nämnd. 

B. 1974: 1947 av herrar Norrby (c) och Börjesson i Falköping (c), vari hem

ställs 
I. att riksdagen beslutar att bestämmelsen om rätten att indela en kom

mun i flera överförmyndardistrikt bibehålles, 
2. att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att förslagen till ändring i för

äldrabalken (prop. 1974: 142) träder i kraft 1 januari 1976, 
3. att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att förslag förelägges riks

dagen om införande av statligt ansvar för ekonomiska förluster som omyndig 
åsamkas genom förmyndares förskingring eller oaktsamhet, samt 

4. att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär förslag till övergångsbestämmelser 
vad beträffar arvodering av avgående överförmyndare under det sista året 
enligt nuvarande bestämmelser. 

C. 1974: 1948 av fru Frrenkel (fp) och herr Henmark (fp), vari hemställs. 
att riksdagen vid behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition 1974: 142 be
slutar 

I. ge Kungl. Maj:t till känna vad som i motionen anförts om grunderna 
för förordnande av god man, 

2. om sådan lydelse av FB 12 kap. 1 ~ att förmynderskap för underårig 

skall inskrivas då den underårige annorledes än genom upptagande av lån 
har förvärvat egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning och 
som till sitt värde överstiger err be/Oflfl mor.svarande gällande basbe!Oflfl enligt 
lagen om allmän försäkring, 

3. om sådan lydelse av FB 15 kap. 12 ~ att inbetalning hos bank skall 
ske i den mån förmånen för kalenderår överstiger err belopp 111or.H•ara11de 

hashe/oflpcr enligt lagen om. allmän försäkring, som gällt vid årets början, 
4. att de föreslagna lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1976. 
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D. 1974: 1949 av fru Kristensson m. n. (m), vari hemställs att riksdagen 
I. avslår förslaget om att 2.-4. i I 0 kap. I * föriildrabalken skall utgå, 
2. avslår förslaget om ändring i 11 kap. 5 ~ föräldrabalken, 
3. beslutar att i 13 kap. I ~ förslaget till lag om ändring i föräldrabalken 

förmyndarens skyldighet att förvalta myndlingens förmögenhet och före
träda honom i angelägenheter som rör denna nämns före skyldigheten att 
sörja för myndlingens person, 

4. beslutar att i 19 kap. 8 * föräldrabalken införs en bestämmelse om 
att överförmyndare och ersättare för denne skall vara väl förfaren i de prak
tiska, ekonomiska och juridiska frågor som är av betydelse för tjänsten, 

5. avslår förslaget att slopa bestämmelsen i 19 kap. 8 ~ föräldrabalken 
om att överförmyndare skall vara svensk medborgare, 

6. ge Kungl. Maj:t till känna vad i motionen anförts om kommunernas 
kostnader för förmyndarvården. 

7. beslutar att de i propositionen föreslagna lagändringarna träder i kraft 
den I januari 1976. 

Il. de vid början av 1974 års riksdag väckta fristående motionerna: 

A. 1974:20 av herrar Börjesson i Falköping (cl och Norrby (c), vari hem

ställs att riksdagen beslutar att ersättning till överförmyndare och förmyndare 
skall utgå av allmänna medel då den omyndiges tillgångar är ringa. 

8. 1974:651 av herr Josefson m. n. (c), vari föreslås att riksdagen hem
ställer hos Kungl. Maj:t att förslag till reviderad förmynderskapslagstiftning 
framläggs snarast möjligt for riksdagen. 

C. 1974:974 av fru Dahl m. Il (s), vari hemställs att riksdagen som sin 
mening uttalar att, vid den översyn av förmynderskapslagstiftningen som 
riksdagen förutsatt skall genomföras skyndsamt, kravet på en i princip lika 
behandling av alla legala förmyndare tillgodoses samt att en koncentration 
av kontrollen sker till komplicerade fall och stora förmögenheter. 

Utskottet 

Inledning 

Den första moderna lagstiftningen på förmynderskapsrättens område var 
1924 års lag om förmynderskap. Denna lag sammanfördes år 1949 med 

lagarna om föräldrar och barn till en särskild balk,.föräldrabalken (FB). Vid 
balkens sammansättande, som till väsentlig del var av formell och sys
tematisk karaktär, infördes reglerna om förmynderskap i 9-20 kap. Den 

enda viktiga materiella ändringen, sorn därvid gjordes i förmynderskaps
reglerna, avsåg bestiimmelserna om förmynderskapet för harn i äktenskap. 
Därefter har betydelsefulla ändringar gjorts genom att myndighetsåldern 
sänkts i två omgångar, nämlige·n den I juli 1969 från 21 till 20 år och 
den I juli 1974 från 20 till 18 år. 
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Även om vissa ändringar sålunda gjorts i förmynderskapsbestämmelserna 
bygger de i huvudsak på förhållanden och värderingar, som var rådande 
för mer iin 50 år sedan. Till följd av den ekonomiska och sociala utvecklingen 
har en ö;versyn av förmynderskapslagstiftningen ansetts påkallad i skilda 
hänseenden. Detta gäller främst frågor om omyndighetsförklaring och för
farandet i mål om sådan förklaring samt förmynderskapsförvaltningen och 
kontrollen över denna. 

Sedan gång efter annan i motioner i riksdagen begärts förslag till ändringar 
och förenklingar i gällande ordning tillsattes år 1964 en särskild utredning, 
förmynderskapsutredningen, för en samlad översyn av förmynderskapslag
stiftningen. Förmynderskapsutredningen avgav, efter att ha överlämnat del
betänkanden om bl. a. myndighetsåldern, den 19 augusti 1970 betänkandet 
tSOU 1970:67) Förmynderskap med förslag till ändringar i FB m. n. för
fattningar. Betänkandet remissbehandlades samma höst och mottogs i det 
stora hela positivt av remissinstanserna. Därefter har emellertid frågan om 
en ny förmynderskapslagstiftning vilat fram till år 1974 i avvaktan på Kungl. 
Maj:ts prövning. Framför allt torde det ha varit utredningens förslag om 
förstatligande av överförmyndarinstitutionen som har krävt ingående över
väganden. 

Dröjsmålet med att avlämna proposition med förslag till ny lagstiftning 
på området har föranlett motioner i riksdagen åren 1972, 1973 och 1974. 
Föregående år underströk lagutskottet i sitt av riksdagen godkiinda betiin
kande LU 1973:6 att det var angeläget att förslag till ny förmynderskaps
lagstiftning snarast förelades riksdagen, och utskottet förutsatte också att 
så skulle komma att ske. 

Förmynderskapsutredningens förslag har under våren 1974 överarbetats 
inom justitiedepartementet och i en departementspromemoria (Ds Ju 1974: 7) 
Förmynderskap har förslag lagts fram till ändringar i förmynderskapslag
stiftningcn m. rn. Promemorian har rernissbehandlats och har därvid fått 

ett övervägande gynnsamt mottagande. Föreliggande proposition bygger i 
allt viisentligt på promemorieförslaget. 

Genom propositionens förslag till ändringar i FB har önskemålen i de 
vid riksdagens början viickta motionerna 1974:20, 1974:651 och 1974:974 
blivit tillgodosedda. Motionerna bör därför inte föranleda någon riksdagens 
vidare åtgärd. 

Utskottet kommer i det följande efter en redogörelse för propositionens 
huvudsakliga innehåll att behandla propositionen i de delar som berörs av 
motionsyrkanden och i övrigt i den mån utskottet funnit anledning att 
niirmare kommentera de föreslagna lagändringarna. Utskottet kommer där
vid att föreslå bl. a. vissa förtydligande tillägg till de kommunalrättsligä 
bestämmelserna i 19 kap. FB. 
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Propositionem huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslå5 att grunderna för omyndighetsförklaring begrän
sas. En person skall enligt förslaget kunna förklaras omyndig endast om 
han på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk 
abnormitet av annat slag är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och 
det inte är tillräckligt att god man förordnas för honom eller att han på 
annat mindre ingripande sätt får bistånd i vården av sina angelägenheter. 
Samtidigt föreslås ökade möjligheter att förordna god man för den som 
behöver bistånd i ekonomiska eller riittsliga angeliigenheter eller i vården 
0111 sin person. 

De processuella reglerna om omyndighetsförklaring och hävande av 
omyndighetsförklaring föreslås bli ändrade så att den enskildes rättssäkerhet 
stiirks och man får biittre garantier för att en omyndighetsförklaring blir 
hLivd när skäl för omyndighet inte längre föreligger. 

När det giiller förmyndarnas uppgifter betonas att förmyndaren inte bara 
skall syssla med ekonomisk förvaltning utan också sörja för den omyndiges 
person. Reglerna om placering av den omyndiges medel föreslås bli ändrade 
så att förmyndarna får större möjlighet att placera medlen i värdesäkra till
gångar. Vidare föreslås vissa lättnader i förmyndarnas redovisningsskyldig
het. 

Förmynderskap skall enligt propositionen alltjämt stå under kontroll av 
överförmyndaren och rätten. Det betonas att tillsynsorganen skall inrikta 
sin kontroll på sådana förmynderskap där en kontroll är särskilt påkallad 
med hänsyn till den omyndiges egendomsförhållanden. Vissa Lindringar fö
reslås därför i reglerna om inskrivning av förmynderskap. Ändringarna in
nebiir bl. a. att förmynderskap för underårig med legal förmyndare skall 
inskrivas endast om den underårige förvärvar egendom av viss angiven 
omfattning. Rätten får också möjlighet att besluta att inskrivning skall upp
höra. 

Överförmyndaren föreslås få vidgade uppgifter. Prövning av tillstånd till 
alla forvaltningsåtgärder läggs sålunda i sin helhet på överförmyndaren. Han 
skall också, som framgår av det följande, bestämma förmyndares arvode. 

Det nuvarande systemet med kommunalvalda överförmyndare behålls. 
Kommunerna får dock möjlighet att i stället för överförmyndare utse över
förmyndarniimnder. Reglerna om ersiittning till överförmyndare ändras så 
att verksamheten inte längre skall bekostas genom avgifter från de omyndiga 
utan i stället betalas av kommunerna. 

Även de nuvarande bestämmelserna om ersättning till förmyndare ändras. 
Det slås fast att förmyndaren har rätt till arvode inte bara för den ekonomiska· 
förvaltningen utan också för vården av den omyndiges person. Arvodet 
skall i varje särskilt fall bestiimmas av överförmyndaren med ledning av 
grunder som fastställs av kommunen. Arvodet skall utges av den omyndige 
i den mån hans beräknade årsinkomst överstiger två basbelopp eller, om 
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ej särskilda omständigheter föranleder annat, han har tillgångar till ett värde 
överstigande fyra basbelopp. I annat fall skall förmyndararvodet betalas av 
kommunen. 

God man föreslås bli beriittigad till arvode med belopp som överförmyn
daren bestämmer. Överförmyndaren skall också avgöra i vad mån arvodet 
skall utges av den för vilken den gode mannen har förordnats eller av 
kommunen. 

Riitlens kontroll av överförmyndarna skall i fortsiittningen utövas i hu
vudsak genom inspektion. Skyldigheten för överförmyndarna att ge in års
redogörelse till riilten slopas. 

Propositionen innehåller slutligen förslag till ändringar i iirvdabalken som 
syftar till en försUirkt kontroll över boutrcdningsmans förvaltning. Del fö
reslås också en särskild lag om avveckling av iildre godmanskap. 

Huvuddelen av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den I januari 
1975. Reglerna om den nya överförmyndarorganisationen skall dock lriida 
i kraft först den I januari 1976. 

Grunderna för omyndighet!!/Örklaring och .förordnande av god man 

I fråga om gnindema .för omyndighet~fdrklaring intar FB den ståndpunk
ten att i lag skall uttömmande anges de orsaker som anses föranleda sådan 
oförmåga hos en person att vårda sina angelägenheter att riillen kan mol 
hans vilja förklara honom omyndig. Enligt 10 kap. 1 ~ första-tredje punk
terna FB kan omyndighetsförklaring sålunda ske oberoende av vederbö
randes samtycke om han (1) på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller 
annan rubbning av själsverksamheten är ur stånd att vårda sig eller sin 
egendom, (2) om han genom slöseri eller annan grov vanvård av sin egendom 
eller pä annat sätt genom otillbörligt förfarande med avseende på egendomen 
äventyrar sin eller sin familjs välfärd, eller (3) om han är hemfallen ål miss
bruk av rusgivande medel och till följd härav inte kan vårda sig eller sin 
egendom. Dessutom kan en person omyndigförklaras enligt Gärde punkten 
i samma paragraf om han sjiilv begär del eller samtycker till det och han 
på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, lyte, oerfarenhet eller av 
annan orsak behöver annans bistånd i vården av sina angelägenheter. Omyn
dighetsförklaring skall hiivas av domstolen om den omyndige finnes vara 
i stånd att själv ta vård om sina angelägenheter. 

För den som på grund av sjukdom inte själv kan vårda sin egendom 
finns redan i dag vissa möjligheter att i stället för att förklara vederbörande 
omyndig förordna god man enligt 18 kap. 3 *· En förutsättning iir emellertid 
att sjukdomen Lir av övergående natur. Vidare gäller som villkor att den 
sjuke har samtyckt till åtgärden, om inte sjukdomen medför hinder för 
inhiimtande av samtycke. 

Propositionen ansluter sig till giillande rätts ståndpunkt att i FB skall 
uttömmande anges de grunder enligt vilka en person kan omyndigforklaras. 
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I propositionen förslås emellertid väsentliga inskränkningar i de giillande 

omyndighetsgrunderna jiimsides med en vidgning av möjligheterna att för

ordna god man. Av omyndighetsgrunderna föresl<ls samtliga upphävda utom 

de som inryms i den ovanniimnda första punkten i 10 kap. 1 ~- Beträffande 

denna punkt föreslås den inskränkningen att omyndighetsförklaring inte 

får ske om den enskilde kan få erforderligt bistånd i vården av sina an

gelägenheter genom att god man förordnas för honom eller på annat mindre 

ingripande sätt. Hiirutöver föreslås en modernisering av terminologin. 

I vad gäller bestämmelserna i 18 kap. 3 § FB om förordnande av god man 

föreslås att god man inte bara som hittills skall kunna förordnas vid över

gående sjukdom utan också då någon på grund av varaktig sjukdom, häm

mad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande är ur stånd 

att bevaka sin riitt eller förvalta sin egendom. Vidare skall god man enligt 

förslaget kunna förordnas för att sörja för någons person. 1 likhet med vad 

som iir fallet enligt giillande rätt fordras enligt förslaget i princip att den 

för vilken gode mannen skall utses har samtyckt till förordnandet. Kravet 

på samtycke skall dock kunna efterges om hans tillstånd medför hinder 

mot inhiimtande av samtycke eller eljest siirskilda skäl föreligger. 

l motionen 1974: 1949 (yrkandet I) hemställs att riksdagen avslår förslaget 

att upphiiva andra-fjärde punkterna i 10 kap. 1 ~ FB. Motionärerna anser 

att den allvarligaste bristen med propositionens förslag är att hänsyn tagits 

endast till den ena sidan av problemet med omyndighetsförklaring, niimligen 

att en miinniskas rådighet ej onödigtvis skall inskränkas. Den andra sidan, 

att en person i vissa situationer kan behöva ett rimligt rättsskydd genom 

samhiillets försorg, anser motionärerna ej ha beaktats i erforderlig utsträck

ning. ~otioniirerna framhåller att då andra och tredje punkterna har till

Wmpats har hjälp- och skyddsbehovet alltid varit klart uttalat. Motionärerna 

hiivdar vidare att betänkligheterna mot en omyndighetsförklaring torde vara 

iin mindre då någon med stöd av fjärde punkten själv begär att bli omyn

digförklarad, eftersom han då inser följderna därav. 

Utskottet vill för sin del till en början erinra om att omyndighetsförklaring 

har tillkommit för att skydda den omyndiges tillgångar för hans egna dis

positioner. Såsom framhålls i propositionen innebär emellertid en omyn

dighetsförklaring ett allvarligt ingrepp i en persons liv. Omyndighetsförkla

ringen har niimligen vittomfattande verkningar iiven på områden som ligger 

utanför den ekonomiska rörelsefriheten. Bl. a. är den omyndige utesluten 

från röstriitt. Han lir iiven förbjuden att utöva vissa yrken eller inneha vissa 

förtroendeuppdrag. I Ian kan vidare som regel inte gifta sig, adoptera eller 

adopteras utan förmyndarens samtycke. Hiirtill kommer svfaigheten att en

ligt glillande riitt få en omyndigförklaring hiivd utan större omgång. 

Med hiinsyn till omyndighetsförklaringens vittgående verkningar iir det 

enligt utskottets uppfattning angeliiget att den kommer till användning en

dast diir det föreligger ett verkligt behov av ett omfattande riittsligt skydd. 

l !ppenhart iir emellertid att det f. n. förekommer fall av omyndighetsfor-
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klaringar, där det hade varit tillfyllest med ett godmansförordnande, om 
lagen hade medgett detta. Ett klart belägg för att den nuvarande ordningen 
inte är tillfredsställande utgör också handikapporganisationernas vid upp
repade tillfallen rramförda önskemål om en begriinsning av institutet omyn
dighetsförklaring och en utökning av möjligheterna att på andra sätt bistå 
den handikappade, niir det giiller riittsliga och ekonomiska dispositioner. 

Mot bakgrund av det anförda ansluter sig utskottet till grundtanken i 

propositionen att omyndighetsförklaring bör tillgripas endast när annan 

mindre ingripande åtgärd inte är tillfyllest för ett tillfredsställande omhän

derhavande av den enskildes angeliigenheter. Den i sådant syfte föreslagna 

ändringen i 10 kap. I * första punkten i förening med de föreslagna vidgade 
möjligheterna i 18 kap. 3 *att förordna god man bör enligt utskottets mening 
kunna fä till följd att antalet omyndighetsförklaringar kommer att nedbringas 

viisentligt. Genom den föreslagna ordningen har således ett angeläget re
formkrav blivit tillgodosett. På grund av det anförda tillstyrker utskottet 

propositionen i denna del. 

Vad därefter angår frågan huruvida det, såsom motionärerna påstår, finns 

något behov av att till den enskildes skydd behålla omyndighetsgrunderna 

i 10 kap. I ~ andra-ljiirde punkterna. konstaterar utskottet till en början 

att åtminstone andra punkten ter sig föråldrad. Att tillgripa omyndighets

förklaring endast av elen anledningen att en person iir slösaktig synes vara 

en alltför långtgående åtgärd. I regel torde det i sådana fall vara helt tillfyllest 

med förordnande av god man. Av uppgifter som Stockholms tingsrätt lämnat 

i sitt remissyttrande framgår vidare att i de av tingsriitten under åren 
1969-1973 meddelade I 019 domarna på omynclighetsförklaring tredje punk

ten åberopades i endast fyra fall och andra punkten inte i något fall. Omyn
dighetsgrunderna i andra och tredje punkterna har således i dag redan i 

stort sett upphört att tillämpas. Orsaken till att tredje punkten så sällan 
tillämpas torde sannolikt vara bevissvårigheter och det förhållandet att den 
som missbrukar alkohol och narkotika numera har möjligheter att få hjälp 
och vård på annat sätt. Utskottet vill vidare erinra om att de sjukdomstillstånd 

som kan uppkomma vid allvarligt missbruk av framför allt narkotika i vissa 
fall kan hänföras under begreppet psykisk sjukdom. Det iir sålunda inte 
ovanligt att en narkoman, som har begått brott, av rätten överlämnas till 

sluten psykiatrisk vård. I dessa fall kan därför 10 kap. I * första punkten 
bli tillämplig. På grund av det anförda kan utskottet inte finna att det skulle 

föreligga behov av att behålla omyndighetsgrunderna i I 0 kap. I ~ andra 

och tredje punkterna. Utskottet vill emellertid med anledning av vad so

cialstyrelsen anfört understryka att slopandet av tredje punkten i 10 kap. 

I * sjiilvfallet inte får leda till att en applicering av begreppet psykisk ab
normitet av annat slag tillgrips i inte avsedd utstriickning för att möjliggöra 

omyndighetsförklaring. 

Betriiffande slutligen de grunder för omyndighetsförklaring, som iir upp

tagna i I 0 kap. I * ljärde punkten, har de kommit till anviindning i något 
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större omfattning än omyndighetsgrunderna i andra och tredje punkterna. 
I cle av Stockholms tingsriilt enligt ovan meddelade domarna åberopades 
fjärde punkten i 73 fall, dvs. i ca sju procent av domarna. Genom att möj
ligheterna att förordna god man vidgas till att [iven avse fall av varaktig 
sjukdom. htim macl förstånclsut veck! i ng, försvagat häl sot i Il stånd eller I i k
nande torcle emellertid omyndighetsförklaring i de flesta av de fall som 
nu ryms under ljiirde punkten kunna ersiittas av godmansförordnande. Det 
iir endast niir det giiller det nuvarande kriteriet oerfarenhet. som omyn
dighetsförklaring i fortsiitlningen inte kan utbytas mot sådant förordnande. 
1-ör den som på grund av oerfarenhet har behov av hjiilp i rättsliga och 
ekonomiska angelligenheter står emellertid andra möjligheter till buds. I 
propositionen hiinvisas i sc'idant hiinseende till samhiillcts riittshjiilp och till 
det bistånd med ekonomisk förvaltning som liimnas av banker och liknande. 
Pi\ grund av det anförda anser utskottet att motiontircrnas påstående, att 
ett slopande av andra-ljiirdc punkterna i 10 kap. I ~ skulle medföra en 
försiimring i den enskildes riittsskyclcl, saknar grund. Utskottet avstyrker 
friljaktligcn bifo/I till motionen 1974: 1949 i fårev;1rnnclc del. 

Utskottet övergår hiireftcr till att behandla vissa problem som har tagits 
upp av justitieombudsmannen (JO) i en skrivelse till Kungl. Maj:t elen 12 
mars 1973 och som också berörs i motionen 1974: 1948, niimligen de som 
uppstår ntir en person, som inte iir omyndigförklarad, av domstol förklaras 
sakna proccssbd1öriglwt och till följd hiirav och på grund av att han saknat 
stiillföretriiclare får sin talan avvisad. 1 skrivelsen anför JO bl. a. att det 
fntmstår som betänkligt att det lagstiftningsvägen inte har sörjts för ett 
klargörande av under vilka förutsiittningar en myndig person skall kunna 
l'rånk~innas processbehörighet. Än mer otillfredsstiillande mäste det enligt 
JO:s mening anses vara all lagstiftningen inte heller har anvisat någon ord
ning enligt vilken en persons talan kan röras. då han funnits sakna behörighet 
att sjiilv föra sin talan. 

I propositionen framhåller föredragande statsrådet att iiven han anser att 
det sjiilvfallet skulle vara en fördel om man kunde ställa upp generella 
regler om när en person skall frånkännas processbehörighet och om det 
formella förfarandet i sådana fall. Enligt hans mening låter sig detta dock 
inte göras. Propositionen innehåller därför inga förslag till ändrade proces

suella regler i sådant hänseende. 
Förevarande fråga är enligt utskottets mening av stor vikt från rättssä

kerhetssynpunkt. Att beröva en person hans rätt att föra talan inför domstol 
iir en allvarlig åtgärd och detta även om han på grund av ändringarna i 18 
kap. 3 * kan få bistånd av god man. Det kan å andra sidan innebära viil så stora 
olägenheter om rätten tvingas på grund av exempelvis avsaknad av läkarin
tyg tillåta att talan förs av en person som rätteligen inte borde ha processbehö
righet. Den senare riskerar genom sin process att själv ådra sig betungande 
riittegångskostnader. Vidare vållas motparten i rättegångar av det slag som 

hiir antytts i allmänhet betydande obehag och andra personliga olägenheter 
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lika väl som avsevärda kostnader, eftersom han ofta inte kan få ut ersättning 

för de rättegångskostnader som i domen tillerkänns honom. Problemet är så

som framhålls i remissvaren också av stor praktisk betydelse för domstolarna 

med hänsyn till att mål av förevarande art vanligen är tidsödande och föranle

der ett i förhållande till målets vikt oproportionellt stort arbete. Samhället till

skynclas hiirigenom stora direkta och indirekta kostnader. 

Med hänsyn till det anförda anser utskottet det beklagligt att det inte 

befunnits möjligt att i lag reglera förevarande fråga, detta särskilt mot bak

grund av att fall, diir det är tveksamt huruvida part är processbehörig eller 

inte, uppenbarligen kommer att bli vanligare i fortsättningen, eftersom möj

ligheterna till omyndighetsförklaring nu inskränks. I just denna typ av fall, 

där parten kan lida av en sjuklig kverulans, torde det vara utomordentligt 

svårt att förmå honom att inge läkarintyg. Såsom föredragande statsrådet 

anför kan det å andra sidan inte komma i fråga att tvångsvis föranstalta 

om Wkarundersökning. Saknas liikarutredning torde det, såsom framgår av 

riittsfallet NJA 1971 s. 519, endast i undantagsfall, då omständigheterna 

iir siirskilt nagranta, bli möjligt att förklara part sakna processbehörighet. 

Nu angivna förhållanden kommer, såsom föredragande statsrådet anför, att 

leda till att personer många gånger måste tillåtas föra talan, trots att det 

finns omständigheter som tyder på att de skulle frånkännas processbehörighet, 

om liikarutlåtande hade kunnat anskaffas. Med hänsyn till de olägenheter 

som detta, enligt vad utskottet nyss anfört, kan innebära utgår 

utskottet från att ut veck I igen på området följs av Kungl. Maj:t och att frågan 

blir föremål för ytterligare överväganden i annat lämpligt sammanhang. 

När det sedan gäller det av JO berörda problemet med stiillföreträdare 

för den som frånkänns processbehörighet blir detta löst genom förslaget 

om vidgade möjligheter att förordna god man. Av stor betydelse är härvid 

möjligheten att, om särskilda skäl föreligger, förordna god man för den 

som motsiittcr sig s<idant förordnande. Niir det giiller part som rrånkiinns 

processhehörighet måste man niimligen riikna med att han ofta inte kommer 

att samtycka till att god man förordnas för honom. 

I den allmänna motiveringen anför föredragande statsrådet att genom 

de vidgade möjligheterna att förordna god man "torde de myndiga personer 

som frånkänns processbehörighet så gott som alltid kunna få en ställfö

reträdare som kan föra deras talan". Det citerade uttalandet kritiseras i mo

tionen 1974: 1948. Motionärerna anser att uttalandet ger intryck av att det 

kan förekomma fall, där person frånkänns processbehörighet men likväl 

inte kan få legal ställföreträdare. Enligt motionärernas mening bör en person 

i sådana fall alltid få ställföreträdare som för hans talan. Motionärerna yrkar 

(yrkandet I) att denna uppfattning ges Kungl. Maj:t till kiinna. 

Utskottet vill för sin del understryka att utskottet delar motionärernas 

uppfattning att person, som frånkänns processbehörighet, alltid skall ha ställ

företrädare. De föreslagna nya grunderna för förordnande av god man in-

4 Riksdagen 1974. 8 sam/. Nr 38 
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nebiir också. såvitt utskottet kan bedöma, att god man kan förordnas i 
förevarande fall. Endast i det fallet att det uppstår svärigheter att få fram 
en person. som iir villig att åta sig uppdraget som god man. synes den 
som frånkiinns processbehörighet behöva riskera att bli utan s@lföretriidare. 
I praktiken torde detta emellertid enligt utskottets mening bli mindre vanligt. 
Vad utskottet nu anfört behöver för att bli tilhimpligt inte ges Kungl. Maj:t 
siirskilt till kiinna. 

Förmyndare 

Om underårigt barn saknar legal förmyndare skall rätten förordna en sär
skild förmyndare för barnet. För den som förklaras omyndig skall också 
en särskild förmyndare förordnas. Till förmyndare skall rätten enligt 11 kap. 

5 ~ FB utse en erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig man eller kvinna. 
Helst skall det vara en person som är släkt med den omyndige eller som 
är besvågrad med honom eller annars står honom niira. 

I propositionen föreslås att släktskapsbestämmelsen slopas. Vidare föreslås 

att i 20 kap. införs en ny paragraf, 24 a ~, i vilken föreskrivs skyldighet 
för rätten att i ärende om förordnande av förmyndare bereda överförmyn

daren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget. 
Den nya bestämmelsen i 24 a ~ syftar till att möjliggöra för domstolarna 
att utan alltför stor omgång få tag på lämpliga förmyndare. 

Den föreslagna iindrade lydelsen av 11 kap. 5 ~ har föranlett två rno
tionsyrkanden. I motionen 1974: 1949 hemställs (yrkandet 2) att riksdagen 
avslår förslaget att slopa sHiktskapsbestämmelsen. En sådan lagändring skulle 
enligt motionärernas mening niimligcn innebära risk för att förmynderskapet 
kommer att institutionaliseras. I motionen 1974: 1946 (yrkandet I) hemställs 
att riksdagen för sin del beslutar att i 11 kap. 5 ~införa ett ti!Higg av innebörd 
att till förmyndare ej får utses nägon som har att på grund av tjiinst eller 
avt'.11 ta befattning med den omyndiges angeliigenheter. Motioniiren avser 
med yrkandet framför allt l'osterföriilder för den som placeras i enskilt hem. 
arbetsgivare samt tjiinsteman vid myndighet som har att handliigga ~irenden 
rörande den omyndige. Gemensamt för dessa personer iir enligt motioniiren 
att de kan komma att i något avseende företriida ett intresse som strider 
mot den omyndiges intresse. 

Vad först angår släkrhesrä111111ef\e11 vill utskottet erinra om att det från 
handikapporganisationernas sida vid skilda tillfallen framförts önskemål om 
att bestiimmelsen skall upphävas. Enligt dessa organisationer händer det 

inte så sällan att på grund av nämnda bestämmelse till förmyndare utses 

släkting som inte hyser något större intresse för den omyndige. l såväl 
förmynderskapsutredningens hetänkande som i departementspromemorian 
har också f<..\reslagits att hest~immelsen om företriidcsriitt för anhiiriga skall 
upphävas. Vid remissbehandlingen har ändringsförslagen tillstyrkts eller 
lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser. 
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Utskottet ansluter sig för sin del till propositionens ståndpunkt att fö
retriidesriitten for anhöriga hör utmönstras. Så-;0111 föredragande statsrådet 
anför torde ett upphävande av bestämmelsen ge domstolarna biittre möj
ligheter att beakta den omyndiges intressen vid utseendet av förmyndare. 
Det nu sagda innebär självfallet inte att domstolarna framdeles skall undvika 
att förordna släkting till förmyndare. Tvärtom torde, såsom påpekas i spe
cialmotiveringen (s. 170), en släkting eller liknande många gånger vara lämp

ligast som förmyndare, särskilt med hänsyn till angelägenheten av att den 
omyndige får tillfredsstiillande personlig omvårdnad. Någon risk för att för
mynderskapet skulle komma att, såsom motionärerna befarar, institutionali
seras anser utskottet mot bakgrund av det anförda inte föreligga. Utskottet 
avstyrker diirför bifall till motionen 1974: 1949 såvitt nu iir i fråga. 

Vad motioniiren anför i motionen 1974: 1946 om att till förmyndare inte 

bör utses fi>sfe!fÖräldrar, arhetsgirare och l'issa (iänsremän ansluter till vad 
Riksförbundet för utvecklingsstörda harn uttalat vid remissbehandlingen 
av promemorian. Även utskottet finner det sjiilvfallet angeläget all till för
myndare inte utses någon som har intressen som strider mot myndlingens 
intressen. Visserligen kan. 0111 enstaka intressekontlikter uppkommer mellan 

förmyndare och myndling. god man enligt 18 kap. 2 * FB förordnas för 
myndlingen. Om det emellertid redan vid tidpunkten för förordnandet av 
förmyndare kan förutses att konkurrerande intressen kommer att uppstå 

mellan myndlingen och den föreslagna övervakaren. bör uppenbarligen 
annan förmyndare utses. Niir det giiller utvecklingsstörd person som av 
landstingets omsorgsstyrelsc placeras i enskilt hem kan det onekligen fö
religga risk för intressekollisioner mellan förmyndare och myndling. om 
till förmyndare utses den hos vilken elen utvecklingsstörde blivit placerad. 
A andra sidan kan clet finnas situationer diir clct torde vara liimpligast att 
till förmyndare utse just vederbörandes fosterföriildrar. Ett förbud av det 
slag motioniircn förordat skulle diirför kunna förhindra att myndlingen nir 
till förmyndare den som kan anses liimplig;ist för uppdraget. 

Liknande synpunkter gör sig än mer giillande i fråga om arbetsgivare. 
Att till förmyndare förordna arbetsgivare torde i regel ej vara liimpligt, efter
som ett sådant förordnande liitt kan skapa ett beroendeförhållande mellan 
arbetsgivare och arbetstagare av slag som ej bör förekomma. Även här kan 
det emellertid föreligga situationer där det undantagsvis torde vara till fördel 
om arbetsgivaren kan utses till förmyndare. 

Vad slutligen angår tjänsteman vid myndighet som har att handlägga 
ärenden rörande den omyndige vill utskottet hänvisa till rernissyltrandet 
av Sociala centralnämnden i Göteborg, vilken iir den enda sociala niimnd 
som har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian. Nämn

den har i sitt yttrande anfört att inom barnavårdens områ~e har under årens 
lopp från domstolarnas sida ställts anspråk på att socialförvaltningen skulle 

komma med förslag på lämpliga personer som förmyndare. Svårighet har 
därvid enligt niimnden uppkommit att få tag på lämpliga personer, vilket 
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hängt samman med att socialassistenterna funnit det olämpligt att åta sig 
dylikt förmynderskap, eftersom de därigenom ansett sig kunna komma i 
konflikt med sina ordinarie tjiinsteåligganden. Niimnden har med hänsyn 
hiirtill framhållit att till förmyndare bör utses personer utanför socialarbe
tarnas krets. I utskottet har vidare upplysts all i de få fall i Göteborg chir 

socialassistent har förordnats till förmyndare har det hiint att konflikter 

uppstått mellan förmyndare och myndling, framför allt beroende på att 
myndlingen har betraktat förmyndarens anknytning till socialförvaltningen 
med misstro. 

Utskottet vill för sin del framhålla det angelägna i att myndlingen har 
förtroende för sin förmyndare. Om till förmyndare utses person, som i sin 
tjänst har all handlägga ärenden rörande den omyndige, kan detta i vissa 
fall säkerligen leda till förtroendekonnikter mellan förmyndare och mynd
ling. Försiktighet bör därför iakttas när det gäller att till förmyndare utse 

person som den omyndige kan komma att uppleva stå i motsatsförhållande 

till honom. Såsom framgår av det ovannämnda remissvaret brukar mot 
bakgrund av det anförda socialtjänstemän inte heller giirna åta sig förmyn
daruppdrag. Något förbud att göra detta bör emellertid inte införas. En so

cialtjänsteman kan exempelvis redan ha goda kontakter med den omyndige, 
och denne kan själv önska att vederbörande förordnas till förmyndare. 

Sammanfattningsvis anser utskottet sålunda att det inte i lagen bör införas 
något förbud att till förmyndare utse den som på grund av avtal eller tjänst 
har att ta befattning med den omyndiges angelägenheter. Ett förordnande 

av förmyndare måste emellertid i de fall som tas upp i motionen föregås 
av en noggrann lämplighetsprövning, varvid bör beaktas de synpunkter ut
skottet.ovan framfört. Utskottet avstyrker på anförda skäl yrkandet I i mo
tionen 1974: 1946. 

I detta sammanhang vill utskottet något beröra en fråga som har tilldragit 
sig intresse under rcmissbehandlingen av departementspromemorian. Från 
flera håll har riktats kritik mot att många förmynderskap samlas hos en 
och samma person. Enligt vad utskottet erfarit finns det fall, där förmyndare 
samtidigt innehar mer än 100 förmynderskap. Att personer tillåts åta sig 
förmynderskap i sådan utsträckning anser utskottet helt förkastligt. En för
myndare, som har hand om ett stort antal förmynderskap, kan uppenbarligen 

inte ha någon möjlighet att ägna tid åt myndlingens personliga omvårdnad. 

något som är en av huvudpunkterna i reformen. 
De nuvarande ll:irhållandena niir det giiller formyndare ~ir s<\kdes i vissa 

h~inseendcn allt annat ~in tillfredsstiillande. Det oaktat anser utskottet i likhet 

med föredragande statsriklet att man inte i lag kan stiilht upp någon besUmd 

gr~ins for hur mi\nga förmynderskap en viss person skall kunna ha hand 
om. Med h~insyn till att överförmyndaren enligt den föreslagna lagen 24 a ~ 
alltid skall beredas tillfalle att l~imna i(irslag på person som ~ir l~implig som 
lörmynclare, torde det emellertid i ronsiittningcn bli l:ittare för domstolarna 
att rn tillg<lng till kvalificerade förmyndare. som inte samtidigt innehar en 



LU 1974:38 53 

miingd liknande uppdrag. I liirtill kommer att antalet omyndigförklarade 
framdeles kommer att minska. Enligt utskottets mening kan man därför 
förvänta att förevarande problem kommer att få mindre betydelse. Utskottet 
vill emellertid kraftigt stryka under vad som i propositionen (s. 126) sägs 
om att det bör åligga domstolarna att förvissa sig om att den som utses 
till förmyndare har erforderlig tid att ägna sig åt sitt uppdrag. 

Vad utskottet i detta avsnitt uttalat om förordnande av förmyndare är 
i tillämpliga delar gällande även vid förordnande av god man. Utskottet 
har velat betona detta med hiinsyn till att institutet omyndighetsförklaring 

i fortsättningen skall användas restriktivt och i åtskilliga fall ersättas av 
god mansförord nande. 

I propositionen föreslås ytterligare att den nuvarande skyldigheten enligt 
11 kap. 8 ~ FB att åta sig förmyndaruppdrag slopas. Förmyndare föreslås 

vidare alltid få rätt att bli entledigad på egen begäran. Förälder skall dock 
inte ha sådan riitt. om särskilda skäl talar mot entledigandet. 

De föreslagna ändringarna föranleder ingen erinran eller särskilt uttalande 
från utskottets sida. 

lnskrirning m·törmynderskap 

Enligt gällande rätt skall förmyndareförvaltning stå under kontroll från 
det allmännas sida. Förutsiittning för att kontroll skall kunna utövas iir 

att förmynderskapet kommer till kontrollmyndighetens kännedom. Detta 

möjliggörs genom att förmynderskapet skrivs in hos förmynderskapsdom
stolen. 

BesHimmelser om inskrivning av förmynderskap återfinns i 12 kap. I * 
FB. De bygger på grundsatsen att förmynderskap skall skrivas in först när 
egendom kan förväntas tillfalla den omyndige. Inskrivning av förmynder
skap skall sålunda ske så snart underårigs fader eller moder avlider eller 
om dessförinnan egendom som skall stå under förmyndares förvaltning till
faller underårig eller någon rättens åtgärd skall vidtas i fråga som rör för
mynderskapet. Inskrivningen är obligatorisk och ej beroende av värdet av 
den egendom som eventuellt tillfaller den underårige. Förmynderskap för 
omyndigförklarad liksom alla godmanskap skall alltid inskrivas. 

Gällande bestiimmelser om inskrivning av förmynderskap har kritiserats 
i tre hänseenden. För det första blir inte alla de förmynderskap inskrivna 

och underkastade kontroll. som rätteligen borde bli det. Anledningen hiirtill 

är svårigheterna att få kännedom om när egendom tillfaller underårig, om 
detta inte sker i samband med arvsfall. 

För det andra medför inskrivningsreglerna att förmyndarkontroll sätts 
in i fall diir sådan är obehövlig. exempelvis på grund av att den egendom 
som tillfaller underårig vid ena föriilderns död är obetydlig. 

För det tredje kan. sedan ett förmynderskap viil har rätteligen skrivits 
in, beslut inte meddelas om att inskrivningen skall upphöra. Ett förmyn-
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derskap för underårig som en gång skrivits in förblir således inskrivet tills 

den underårige blir myndig. 

I propositionen föreslås att reglerna om inskrivning ändras så att inskriv

ning av förmynderskap för underårig skall ske endast om ( 1) siirskild för

myndare förordnas för den unclerårige eller (2) han på annat sätt än genom 

upptagande av lån erhåller egendom som skall stå under förmyndarens för

valtning och som till sitt värde överstiger ett belopp motsvarande två gångrr 
basbrlopprt enligt lagen om allmän försäkring eller (3) rätten av annan sär

skild anledning finner att förmynderskapet bör skrivas in. Rätten får också 

enligt propositionsförslaget möjlighet att besluta att inskrivning skall upp

höra, om grund för inskrivning inte liingre föreligger. När det gäller för

mynderskap för omyndigförklarade och god manskap föreslås i propositionen 

att inskrivning liksom f. n. alltid skall ske. 

Den föreslagna gränsen för inskrivning av underårigs förmynderskap kri

tiseras i motionen 1974: 1948. Motionärerna anser att gränsen är för högt 

satt. De yrkar därför (yrkandet 2) att gränsen skall sättas vid r11 basbelopp. 

Utskottet vill för sin del anmärka att genom förslaget om en beloppgräns 

som utgångspunkt för inskrivning av förmynderskap tillgodoses kravet på 

att förmynderskap, diir förmyndaren förvaltar endast obetydliga medel för 

den underåriges räkning, skall undantas från samhiillets kontroll. Härigenom 

uppnås också den fördelen att överförmyndaren får ett betydligt mindre 

antal förmynderskap att granska. Han fflr S<lledes på ett helt 

annat sätt än tidigare möjlighet att, såsom yrkas i motionen 1974:974, kon

centrera kontrollen till fall där en kontroll verkligen behövs. Att belopps

gränsen anknyts till basbeloppet anser utsl<ottet med hänsyn till de snabba 

förändringarna i penningvärdet vara en vinning. 

Självfallet kan det råda olika uppfattningar om hur beloppsgränsen skall 

bestämmas. Någon motivering till att föredragande statsrådet valt just två 

gånger basbeloppet lämnas inte i propositionen. Enligt utskottets mening 

måste man htir göra en sklilighetsavviigning mellan å ena sidan önskemålet 

om en koncentration av kontrollen till större J'örn1i)genheter och å andra 

sidan behovet av att skydda iiven mindre tillgångar hos elen underårige. 

Vid denna avvägning har utskottet kommit till att propositionens förslag, 

två gånger basbeloppet, vilket värde fr. o. m. den I december 1974 motsvarar 

18 000 kronor. utgör en llimplig beloppsgriins. Utskottet har diirvid beaktat 

att det Lir vanligt att barn vid f{)r[ilders frånfälle erhåller förstikringsbelopp 

från tjiinstegrupplivförslikring. I nertalet fall uppgår sådant belopp f. n. till 

13 000 kronor. Enligt utskottets mening är det rimligt att den efterlevande 

föräldern skall kunna använda detta belopp till barnets olika behov utan 

att behöva vara underkastad samhiillets komroll. 

Utskottet finner sig emellertid böra understryka vad föredragande stats

rådet anför om att bestämmelserna bör tolkas så att inskrivning skall ske 

inte bara när den underårige vid ett och samma tillfälle förvärvar egendom 

till ett värde överstigande två basbelopp utan också när den underårige er-
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håller egendom som tillsammans med tidigare förvärvad och alltjämt in

nehavd egendom överstiger beloppsgriinsen. Detta innebär således att om 

den underårige erhåller elt försäkringsbelopp av ovan angivna storlek skall 

detta slås samman med vad han eventuellt till följd av gåva eller arv kan 

ha exempelvis innestående på bank. Överstiger härvid det sammanlagda 

värdet två gånger basbeloppet, skall inskrivning av förmynderskapet ske. 

Utskottet vill även peka på alt, om den omyndige har del i fast egendom 

eller i rörelse utan att värdet av hans del överstiger beloppsgriinsen, kan 

förmynderskapet ändå inskrivas med tillämpning av 12 kap. 1 ~tredje punk

ten. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 1974: 1948 

såvitt nu är i fråga. 

Frirmyndarc's p/iktl'I" 

Förmyndarens huvud uppgift är enligt 13 kap. 1 ~att förvalta myndlingens 

förmögenhet och företräda honom i angelägenheter som rör denna. I de 

fall då förmynderskapet avser en omyndigförklarad ingår det dessutom i 

förmyndarens plikter att sörja för myndlingens person i mån detta med 

hänsyn till grunden för omyndighetsförklaringen eller av annat skäl är nöd

vändigt. För arbetet härmed har förmyndaren dock inte rätt till arvode. 

Niir det gäller den personliga omsorgen om underåriga triider vårdnads

reglerna i 6 kap. FB in. 

Från särskilt handikappsorganisationers sida har framförts stark kritik mot 

den nuvarande ordningen. Det har sålunda framhållits att förmyndare ofta 

ägnar sig endast åt förvaltningen av den omyndiges egendom och helt un

derlåter att tillgodose den omyndiges behov av personlig omvårdnad. En 

orsak till detta har angetts vara att förmyndaren inte kan få ersättning för 

sistn1imnda arbete. 

Såsom framgår av den inledningsvis lämnade redogörelsen över propo

sitionens innehåll föreslås nu att förmyndaren skall ha rätt till arvode också 

fdr vård av den omyndiges person. Utskottet återkommer till detta nedan 

under rubriken ersättning till förmyndare och god man. I propositionen 

har man också velat på annat siitt betona att förmyndaren inte bara skall 

syssla med ekonomisk förvaltning utan också sörja för den omyndiges per

son. Detta har skett genom att I 3 kap. I ~ föreslås få det innehållet att 

förmyndaren skall sörja för myndlingens person samt förvalta hans för

mögenhet och företräda honom i angelägenheter som rör denna. Samtidigt 

föreslås att 13 kap. 3 ~ skall upphävas. 

Förslaget till ändring av 13 kap. 1 ~ kritiseras i motionen I 974: I 949 (yr

kandet 3l. Motionärerna föreslår att bestiimmelsen ändras så att skyldigheten 

att förvalta omyndigas egendom och att företräda i angelägenheter som 

rör denna nämns före skyldigheten att sörja för myndlingens person. 

Syftet med den föreslagna ändringen är såsom framgår av vad utskottet 
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nyss anfört att framhäva att det generellt sett iir minst lika viktigt att för
myndaren sörjer för den omyndiges person som att han sköter den eko
nomiska förvaltningen av den omyndiges egendom. I det enskilda fallet 
kan givetvis de båda arbetsuppgifterna ha olika tyngd. När exempelvis den 
omyndiges enda inkomst utgörs av pension eller livränta och hans tillgångar 
i övrigt är ringa kommer naturligt nog förmyndarens huvudsakliga arbets
uppgift att vara att sörja för den omyndiges personliga omvårdnad. I fall 
diiremot där vårdbehovet är litet men där den omyndige innehar betydande 
tillgångar, kommer arbetet med förvaltningen av dessa tillgångar att vara 
den viktigaste arbetsuppgiften för förmyndaren. 

Enligt utskottets mening har den inbördes ordningen vid uppräkningen 
av förmyndarens uppgifter ingen reell betydelse. När inte annat särskilt 
markeras måste de uppräknade skyldigheterna anses lika viktiga. Med hiin
syn till att lagändringen är föranledd av att det förekommit brister i för
myndarnas sätt att sköta sina plikter anser utskottet det försvarligt att den 
nya inriktningen, när det gäller förmyndares plikter, markeras genom att 
uppgiften att sörja för omyndig nämns först i paragrafen. Att ordningen 
mellan uppgifterna är omkastad när det gäller rätten till arvode i 15 kap. 

19 * och när det gäller god mans uppgifter enligt 18 kap. 3 * anser utskottet 
motiverat. Vid bestämmandet av arvode kommer niimligen uppgiften att 
förvalta egendom mera i förgrunden. Vad beträffar god man torde denne 
komma att ha anledning att befatta sig med den enskildes personliga om
vårdnad endast vid längre förordnanden. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet biföll till motionen 1974: 1949 
i denna del. 

I 13 kap. föreslås vidare ett tillägg till 4 S av innebörd att förmyndaren 
skall se till att myndlingens medel i skälig omfanning används till dennes 
nytta. Bestämmelsen är föranledd av att förmyndarna inte sällan underlåter 
att se till att myndlingens medel verkligen får sådan användning. Ofta har 
de i stället sett som sin uppgift att i största möjliga utstriickning bevara 
egendomen. något som många gånger kommit främst arvingarna till godo. 

Utskottet tillstyrker att en bestämmelse av angivet innehåll fogas till 13 
kap. 4 s FB. Bestämmelsen bör dock formuleras om på sätt som framgår 
nedan av utskottets hemställan. 
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Förmyndares .forvaltning av omyndigs egendom 

Såsom framgår av vad utskottet inledningsvis anfört friresl:1s reglerna i 
15 kap. 5 ~ om placering av omyndigs medel bli ändrade så att förmyndarna 
för större möjlighet att placera medlen i viirdesiikra tillgångar. Förslaget 
innebiir att man behåller kravet på tillstånd av överförmyndare men slopar 
villkor.'!! att slirskilda sbl skall föreligga. 

Utskottet har inget att erinra mot den föreslagna lagändringen. Utskottet 
vill dock framhålla att en placering av omyncligs medel i aktier ingalunda 
iir riskfri ens om man begränsar sig till aktier på elen ordinarie börslistan 
och på elen s. k. fondhandlarlistan. Det rnäste cfarför ankomma p[1 över

förmyndaren att noga pröva de risker som :ir förbundna med den av för
myndaren föreslagna placeringen. 

I 15 kap. 12 * finns vissa regler som ger tredje man möjlighet att hos 
bank nedsiitta viirclehancllingar eller direkt inbetala medel, som tillkommer 
omyndig. I propositionen framhålls att pension. livränta och andra periodiska 
förmåner som utgår i anledning av försiikring som regel inte är sti.irre än 
att de förbrukas för vederbörandes försö1jning. Förmånerna kan emellertid 
i vissa fall uppgå till avseviirda belopp. I propositionen föreslås lHirför att 
i 15 kap. 12 ~ införs en best:immelse av innehåll att nu angivna förmåner, 
som tillkommer omyndig, skall inbetalas till bank, om beloppet för kalenderår 

överstiger två basbelopp enligt lagen om allmiin försiikring. 
I motionen 1974: 1948 (yrkandet 3) hemställs att riksdagen skall besluta 

att siinka beloppsgriinsen från två till ett basbelopp. Yrkandet anknyter till 
det likartade yrkandet ovan, såvitt avser inskrivning av förmynderskap. 

Utskottet har i sistniimnda sammanhang uttalat sig för att mindre belopp 
som utgår från försiikring och som inte överstiger två gånger basbeloppet 
bör kunna användas till omyndigs olika behov utan kontroll från samh~illets 
sida. Motsvarande synpunkter gör sig gällande hiir. Utskottet avstyrker d;ir
för bifall till motionen 1974: 1948 yrkandet 3. 

Ersä1111ing till.fvrmyndare och gode män 

Såsom utskottet redan antytt i det föregående iir llera nackdelar förenade 
med de nuvarande arvodesreglerna. Det förhållandet att arvodet utgår ur 
den omyndiges medel får till följd att omyndiga i små ekonomiska 0111-

stiindigheter betungas hårt. Arvodesreglernas konstruktion gör det också 
svårt att rekrytera förmyndare i fall då den omyndiges inkomst iir ringa. 

Eftersom arbete med den personliga omvårdnaden inte berättigar till arvode 
blir. st1som J'ramgår av vad utskottet anfört i ett tidigare avsnitt. följden 
liitt att sådant arbete försummas. 

I propositionen liiggs fram förslag till ~indrade arvodesregler. Förslaget 
innebtir att .fiirmyndarrn for flit\ till ett årligt arvode dels för forvaltningen 
av elen omyncliges egendom och dels såsom utskottet i det mregående på

pekat för arbetet med elen personliga omvårdnaden om myndlingen. Arvodet 
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skall enligt forslaget bestiimmas av överförmyndaren enligt grunder som 
faststiillls av vederbörande kommun. Till grund för kommunens beslut för
utsiitts komma all ligga av Svenska kommunf'örbundet utfärdade riktlinjer. 
Arvodet skall utgå av den omyndiges medel endast i den mån hans be
räknade inkomst del år förmyndaruppdraget avser överstiger ett belopp mot
svarande två gånger basbeloppet enligt lagen om allmiin försiikring eller, 
om inte s:irskilda skiil föranleder annat. i den mån den omyndige har till

gångar till ett viirde som överstiger fyra gånger basbeloppet. I annat fall 
skall arvodet utges av kommunen. Förmyndaren föreslås diirjämte få en 
lagfäst räll till ersättning för de utgifter som varit skiiligen påkallade för 
uppdragets behöriga fullgörande. 

God man föreslås bli berättigad till arvode med belopp som överförmyn
daren bestiimmer. Överförmyndaren skall ocksh avgöra i vad mån arvodet 
skall utges av den för vilken elen gode mannen har förordnats eller av 
kommunen. 

De föreslagna arvodesreglerna inneb;ir säledes att om den omyndiges års
inkomst understiger två basbelopp (dvs. i dag 18 000 kronor) skall förmyn
dararvodet helt utges av kommunen. Överstiger däremot inkomsten två 
basbelopp, skall förmyndararvodet utgå av elen omyndiges medel till den 

del arvodet tiicks av den överskjutande delen av inkomsten och i övrigt 
utges av kommunen. Om exempelvis den omyndiges årsinkomst är 20 000 
kronor och förmyndararvodet 3 000 kronor. skall av arvodet 2 000 kronor 
sålunda utgå av den omyndiges medel och I 000 kronor utges av allmiinna 
medel. 

Utskottet vill uttrycka sin tillfredsstiillelse över att ett i riksdagen vid 
upprepade tillfällen framstal It önskemål nu biivit tillgodosett. Den föreslagna 
beloppsgriinsen. två basbelopp. lår niimligen till följd att folkpension. för
tidspension. iinkcpension och lilrnande. som utgår enligt lagen om allmiin 
försiikring, alltid kommer all liimnas ograverade. Genom propositionens 
förslag tillgodoses också yrkandet i motionen 1974:20. 

Vissa erinringar mot de föreslagna arvodesreglcrna görs emellertid i mo
tionen 1974: 1946. Motioniiren menar alt förmyndares och god mans tjiinster 
i fråga om den omyndiges personliga vårdnad hör betraktas som en han
dikappomsorg, eftersom den som behöver sådana tjänster alltid iir på något 
siitt handikappad. Enligt motionärens uppfattning bör samhället kompensera 
elen omyndige för de merkostnader som handikappet förorsakar. Motioniiren 
hemstiiller diirför (yrkandet 2l att riksdagen skall för sin del besluta att för
myndares och god mans tjiinster alltid skall betalas med allmiinna medel 
då del gäller personlig vård och intressebevakning. 

Utskottet har i och för sig förståelse för syftet med motionsyrkanclet. 
Att ta vård om enskilda är nämligen en uppgift som enligt socialhjiilpslagen 
åvilar kommunerna. Det kan därför sägas att förmyndarna i viss mån utför 

en kommunal uppgift till den del deras uppdrag består i omsorg om den 
omyndiges person. Uppenbarligen avlastar förmyndarna också kommunens 
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tjänstemän en del av deras arbete. 
Ett bifall till motionärens förslag skulle emellertid innebära att förmyn

daren skulle bli tvungen att noga specificera t. ex. i vad mån ett besök 
hos myndlingen är föranlett av förmyndarnas förvaltaruppgift eller av hans 
vårdnadsskyldighet. En sådan uppdelning i olika arbetsmoment skulle i 
många fall bli svår att göra och den skulle säkerligen innebiira en betydande 
administrativ belastning för överförmyndaren när han skall granska för
mynderskapet och bestämma förmyndararvode. Härtill kommer att. niir det 
gäller omyndiga med en årsinkomst överstigande två basbelopp eller med 
en förmögenhet överstigande fyra basbelopp, man ofta torde kunna räkna 

med att den kostnadskrävande delen av förmyndarens arbete väsentligen 
belöper på förvaltaruppgiften. Enligt utskottets mening talar därför över
vägande skiil mot motionsförslaget. Vad utskottet nu anfört gäller i till

lämpliga delar även arvode till god man. 
På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 1974:1946 

i förevarande del. 

Förmyndares redovisningssAyld(~het 

Vid omyndighetsförklaring av någon som uppnått myndig ålder skall 
förmyndare inom viss angiven tid ge in en förteckning över den omyndiges 

egendom till överförmyndaren ( 16 kap. 2 ~ ). Vidare skall förmyndaren före 
den 15 februari varje år avge årsräkning med redogörelse för förvaltningen 
under föregående år(] 6 kap. 5 ~). Niir förmyndarens befattning upphör skall 
sluträkning avges. 

I motionen 1974: 1946, yrkandet 3, hems!Hlls att förmyndaren skall åliiggas 
skyldighet att i sina redovisningar redogöra liven för sina insatser betriiffande 
den personliga omvårdnaden och intressebevakningen. Till stöd för yrkandet 

anför motionären att en sådan redogörelse är nödvändig för att överför
myndaren skall ha möjlighet att bedöma skäligheten av förmyndarens ar
vodesanspråk, såvitt detta avser den personliga omvårdnaden. 

Av propositionen framgår att förevarande fråga har övervägts inom justi
tiedepartementet i anledning av liknande yrkanden i remissvaren från Han
dikappförbundens centralkommitte, Riksförbundet för utvecklingsstörda 
barn och Riksförbundet för social och mental hälsa. Föredragande statsrådet 
har emellertid funnit att det skulle föra alltför långt att ålägga förmyndarna 
att i årsräkningarna alltid ta in en redogörelse för det arbete som de har 
lagt ned på omsorgen om myndlingens person. Något förslag till iindring 
av 16 kap. 5 ~ har därför inte lagts fram i propositionen. 

Ifrågavarande yrkande kan enligt utskottets mening ses som ett uttryck 

för en oro hos motionären (och nämnda handikapporganisationer) för att 
förmyndare även i fortsättningen skall kunna utan risk för ingripande från 
överförmyndarens sida underlåta att ägna myndlingen erforderlig omsorg. 
Det åligger emellertid överförmyndaren att inte bara kontrollera förmyn-
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darens förvaltning utan också förvissa sig om att förmyndaren lägger ned 

erforderligt arbete på den personliga omvårdnaden. Enligt förslaget till änd
ring i 17 kap. 1 ~ skall vidare överförmyndaren i fortsättningen vid sin 
granskning särskilt tillse att omyndigs tillgångar har i skälig omfattning 
anviints till hans nytta. Har förmyndaren inte begärt något arvode för arbete 
som han nedlagt på den personliga omvårdnaden av den omyndige bör 
överförmyndaren därför, om han inte redan känner till förhållandena, ta 
kontakt med förmyndaren och höra efter vad denne under föregående år 
gjort för den omyndiges person. Har å andra sidan förmyndaren begärt arvode 
för arbetet med den personliga omvårdnaden om myndlingen. måste han 
för att överförmyndaren skall kunna bedöma skäligheten i arvodesanspråket 
liimna en redogörelse för sitt arbete. Medföljer sådan redogörelse inte års
riikningen blir överförmyndaren följaktligen nödsakad att i efterhand fordra 
in en redogörelse. 

På grund av det anförda anser utskottet att motioniirens önskemål kan 
bli tillgodosett utan en u1trycklig lagregel. Utskoltet vill även framhålla 
att det kan vara svårt alt föreskriva vad en redogörelse skall innehålla. 
Hörtill kommer. så~om utskollet ovan anfört. att en redogörelse kan vara 

onödig. cHirför att överförmyndaren iindå kiinner till fbrhållandena. Utskottet 
avstyrker med hiinsyn hiirtill bifall till motionen 1974: 1946 i förevarande 
del. 

Öl'N/iir111y11dam1xa11isatio11c11 111. m. 

Ett av huvudsyftena med propositionsf'örslagct iir all söka få till stånd 
en effektivare och enhetligare överrör 111 y n d aror g an i sa t i o n . 
Sålunda föreslås att elen nuvarande möjligheten att dela in kommun i flera 
överförmyndardistrikt slopas. I propositionen framhålls all kommunerna 
cf'tcrden senaste kommunindelningsreformen i allmiinhet torde ha fåll sådan 
storlek att de kan fungera tillfredsstiillande som överförmyndardistrikt. Med 
hänsyn hiirtill och då möjligheten alt låta flera kommuner förena sig till 
ett distrikt knappast har utnyltjats i praktiken frirordas alt möjligheten till 
samgående tas bort. I propositionen t'öreslås vidare att kommun skall få 
möjlighet att besluta att det i stiillet för överförmyndare skall finnas en 
överformyndarniimnd. Till grund för förslaget i denna del ligger de goda 
erfarenheter som man har fått av överförmyndarniimndens i Stockholm 
verksamhet. De nya överförmyndarniimndcrna föreslås få riitt att delegera 
beslutanderätten till nämndledamot eller tjänsteman i enlighet med de rikt

linjer som kommunfullmäktige bestämmer. 
Förslaget till ny överförmyndarorganisation har föranlett två motions

yrkanclen. I motionen 1974:1946 hemstiills (yrkandet 4) att riksdagen skall 

besluta att det skall bli obligatoriskt för kommunerna att inr:itta överför
myndarniimnd. Motionären anser delta angeliiget med hiinsyn till de viktiga 

uppgifter som överförmyndarna har. I motionen 1974: 194 7 yrkas (yrkan-
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det 1) att den nuvarande möjligheten att dela in kommun i flera distrikt 
bibehålls. Motioniirerna gör gällande att frågan huruvida kommun skall in
rätta en överförmyndarnämnd med dess möjlighet till delegation av ar
betsuppgifter eller i stället indela kommunen i flera överförmyndardistrikt 
bör överlåtas till kommunen att sjiilv avgöra. 

Vad först angår frågan om öve~lörmyndamämnd har det såsom nyss an
förts visat sig att systemet med sådan nämnd i Stockholm har fungerat 
viil. Genom inriittandet av en niimnd kan överförmyndarorganisationen till
föras personer med erfarenhet från skilda verksamhetsområden, något som 
enligt vad utskottet återkommertill nedan iir en betydande fördel. Uppenbart 
ger också ell system med en nlimnd större möjlighet alt effektivt organisera 

överförmyndarverksamheten i kommunen. 
Med hlinsyn till det anmrda finner utskottet att mycket talar for förslaget 

i motionen 1974: 1946. Del kan emellertid för vissa kommuner uppstå svå
righeter att omgående övergå till ett system med överförmyndarniimnd. 
Vidare kan del inte uteslutas att det i några mindre kommuner inte finns 
arbetsuppgifter for en sådan niimnd. Utskottet anser sig diirför inte kunna 
tillstyrka att i lagen införs skyldighet för kommun att alltid ha överför
myndarnämnd. Utskottet tinner emellertid angeliigct understryka vikten 
av att överförmyndarniimnd inrättas i så stor utstriil.:kning som möjligt. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 1974: 1946, 
såvitt nu iir i fråga. 

l:ktrlilfande diirefter frågan huruvida kommun skall kunna delas in i .flera 

iive1Jörmyndardistrikt Ur del givetvis teoretiskt möjligt all inriitta överför
myndarniimnd iiven i distrikt som omfattar del av kommun. I praktiken 
skulle det emellertid i sådana distrikt endast undantagsvis finnas underlag 
för en överförmyndarniimnd. l-liirtill kommer att en bidragande orsak till 
bristerna i elen nuvarande överförmyndarorganisationen är just överförmyn
dardistriktens ringa storlek. Under remissbehandlingen av promemorian har 
inte heller någon enda remissinstans uttalat sig för att möjligheten att de
la in kommunen i flera överförmyndardistrikt skall bibehållas. På grund 
av det anförda och med beaktande av vad utskottet nyss uttalat om intresset 
av en effektivt fungerande överförmynclarverksamhet ansluter sig utskottet 
till föredragande statsrådets ståndpunkt att bestämmelsen om möjlighet att 
dela in kommun i flera överförmyndardistrikt bör slopas. Utskottet avstyrker 
följaktligen bifall till motionen 1974: 194 7 i förevarande del. 

Utskottet vill emellertid tilliigga att ell av motioniirernas syften med mo
tionen, nämligen att slå vakt om de nuvarande goda möjligheterna till per
sonliga kontakter mellan överförmyndare och förmyndare, uppnås iiven 
genom propositionens förslag. Som utskottet anfort ovan får överförmyn
darniimncl möjlighet att delegera arbetsuppgifter till niimndens ledamöter. 
I siirskilt vidstrlickta kommuner kan det vara liimpligl att ledamöternas 
verksamhet förliiggs till olika delar av kommunen. varigenom möjligheterna 
till de önskade personliga kontakterna främjas. 
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När det gäller överflirmyndarens k va I i f i k a tio n e r uppställer giil
lancle riitt fyra krav som en person måste uppfylla för att kunna utses till 

överförmyndare. För det första skall han vara viil förfaren i praktiska värv, 
för det andra skall han vara myndig, för det tredje skall han vara svensk 
medborgare och för det tjiirde får han inte vara i konkurstillstånd. Vidare 
får lagfaren tjiinsteman vid tingsriitt väljas till överförmyndare inom dom
sagan endast efter tillstånd av Kungl. Maj:t för varje siirskilt fall. 

I propositionen föreslås i motsats till departementspromemorian att kraven 
på all överförmyndarna skall vara väl förfarna i praktiska värv och all de 
skall vara svenska medborgare slopas. Diirutöver föreslås som ny kvali
tikationsgrund att överförmyndare och ledamot i överförmyndarnämnd skall 
i likhet med vad som i allm~inhet giiller för kommunala förtroenclemiin 
vara bosatta i kommunen. 

Även dessa förslag har föranlett två motionsyrkanden. I motionen 
1974: 1949 hemsllills att riksdagen dels beslutar att kravet på forforenhet 
i praktiska värv bibehålls och kompletteras med krav på erfarenhet i eko

nomiska och juridiska frågor som är av betydelse för tjänsten (yrkandet 
4), dels avslår förslaget att kravet på svenskt medborgarskap skall slopas 
(yrkandet 5). 

Vad först angår frågan om ö1•q/ör111y11dares kompetens vill utskottet för 
sin del understryka det angeliigna i att den som väljs till överförmyndare 
och ledamot i överförmyndarnämnd iir viil kvalificerad för sitt uppdrag. 
Överförmyndarens uppgifter iir redan i dag i många avseenden krävande 
och genom propositionsförslaget tilläggs överförmyndaren ytterligare upp
gifter. Sålunda fordras först och främst kännedom om tilliimplig lag och 
författningsbestämmclser. DUrvid iir framför allt av betydelse FB:s bestäm
melser rörande förmyndarvården och den lagstiftning som sammanhänger 
därmed. Men iiven frågor om arvs- och testamentsriitt samt boutredning 
och arvskifte kommer ofta under överförmyndarens bedömande och kräver 
hans beslut. Den omfattande kurativa verksamhet som överförmyndaren 
enligt förslaget skall bedriva fordrar också ingående kunskaper i sociallag
stiftningen och i den kommunalrättsliga lagstiftningen. Vid tillsynen av 
förmyndares och gode mäns förvaltning skall överförmyndaren framdeles 
överviiga frågor om försiiljning och pantförskrivning av fast egendom. Han 
skall vidare såsom framgår av vad utskottet ovan anfört på ett helt annat 
siilt iin tidigare bedöma frågor om tillgångars placering, om olika viirde
pappers säkerhet och räntabilitet och dylikt. Ibland består elen omyncliges 
eller bortavarancles tillgångar av en affärsrörelse och på landsbygden iir det 
ofta fråga om skötsel av en jordbruks- eller skogsfastighet. Även i dessa 

fall skall överförmyndaren ha förmåga att tillse att förmyndaren eller gode 
mannen sköter egendomen på ett siitt som friimjar den omyndiges eller 
bortavarandes rätt. Nya kriivancle uppgifter iir vidare att bestämma om ar
vode till förmyndare och gode miin samt alt avgöra i vilken mån dessa 
arvoden skall betalas av allmiinna medel. Överförmyndaren skall vidare 
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kunna bedöma om skäl for omyndighetsforklaring inte längre föreligger. 
Överförmyndaren skall också uppträda i och föra talan vid rätten i olika 
iirenden som rör förmynderskapen. 

Vad utskottet nu anfört visar att det är önskviirt alt överförmyndare och 
ledamot i överförmyndarnämnd har den erfarenhet och de kunskaper som 
motionärerna förordat. Ett av syftena med elen föreslagna reformen av över
förmyndarorganisationen iir också att få kvalificerade personer som över
förmyndare. Som utskottet i det föregående antytt kan det vidare vid val 
av ledamöter i överförmyndarniimnd vara Himpligt att ledamöterna har skilda 
erfarenheter och kunskaper. 

Utskottet anser emellertid i likhet med föredragande statsrådet att man 
inte i lagen bör uppställa krav på formell kompetens eller i övrigt säga 
något om överförmyndarnas kunskaper eller erfarenhet inom olika områden. 
Enligt utskottets mening får den omständigheten att överförmyndare och 
ledamot av överförmyndarnämnd väljs av kommunfullmäktige utgöra till
räcklig garanti för att till dessa uppdrag utses personer som kan anses lämpade 
för uppdraget. Utskottet utgår vidare från att man härvid kommer att beakta 
vad föredragande statsrådet och utskottet anfört om vilka fordringar som 
bör ställas på innehavare av nämnda befattningar. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till yrkandet 4 i motionen 
1974: 1949. 

I detta sammanhang vill utskottet understryka vikten av att överförmyn
dare respektive överförmyndarnämnd får erforderliga kansliresurser. Om 
distrikten inte är tillräckligt stora för att överförmyndaren skall kunna få 
eget kansli bör han få rätt att anlita kommunens kansli. 

När det gäller kravet på svenskt medborgarskap vill utskottet till en början 
erinra om att den nya regeringsformen (RF) ger uttryck för grundsatsen 
att utlänning är likställd med svensk medborgare i fråga om möjligheten 
att erhålla tjlinst eller uppdrag hos staten eller kommun. För vissa viktigare 
tjiinster görs uttryckliga undantag i 11 kap. 9 § RF. I övrigt rnr enligt 11 
kap. 9 ~ krav på svenskt medborgarskap för behörighet att inneha eller utöva 
tjänst eller uppdrag hos staten och kommun uppställas endast i lag. l·far
igenom markeras att sådan föreskrift endast skall meddelas om det föreligger 
ett verkligt behov h~irav. 

Om det är det ovan anförda angående utlännings likställighet med svensk 
medborgare eller något annat skiil som ligger bakom förslaget att slopa det 
nuvarande kravet på svenskt medborgarskap framgår inte av propositionen. 

Föredragande statsrådet anfbr endast att man enligt hans mening inte bör 
behålla kravet. Utskottet vill för sin del framhålla att överförmyndaren har 
en viktig myndighetsutövande funktion. Utskottet vill även hänvisa till 
vad utskottet ovan anfört om överförmyndarens kriivande uppgifter. Därav 
framgår att överförmyndaren må~te ha goda insikter i svensk r~itt och svensk 

förvaltning. Någon anledning att i var:ie fall nu slopa kravet på att över
förmyndare skall vara svensk medborgare kan utskottet därför inte finna. 
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Utskottet tillstyrker på anförda skäl bifall till motionen 1974: 1949, yr
kandet 5. 

/\ r v ode åt överför m y n dar e utgår f. n. med belopp motsva
rande viss procent av elen omyndiges behållna årsinkomst. Denna skall be
riiknas enligt årsriikning eller sluträkning (19 kap. 12 ~).Förmyndaren skall 
betala in arvodet vid riikningens avgivande, vilket skall ske före elen 15 

februari varje år. Även om överförmyndarens arvode således beräknas på 
grundval av den omyncliges årsinkomst året före det år beloppet inbetalas, 
utgör de arvoden vilka en överförmyndare uppbiir under ett kalenderår likväl 
ersiittning för överförmyndarens arbete och kostnader under året <NJA 1945 
s. 478). 

I propositionen föreslå.;; ersättningsreglerna iindrade så att överförmyn
darverksamheten inte längre skall bekostas genom avgifter från de omyndiga 
utan i stiillet betalas av kommunerna. Det föreslås vidare att kommunerna 
sjiilva skall få bestiimma storleken av arvodet åt överförmyndare respektive 

ledamot av överförmyndarnämnd. 
Det nuvarande arvodessystemet framstår som otillfredsstiillande och för

åldrat. Överförmyndararvoden torde sålunda vara en av de sista formerna 
av s. k. sportler, som förekommer i landet. På andra omräden av samhiills
livet har man sedan liinge avvecklat avlöningsformer av denna typ. Frågan 

om ett nytt arvodessystem harockså vid upprepade tillfallen under de senaste 
tjugo åren på grund av motioner varit föremiil för riksdagens prövning. 

Mot bakgrund av det anförda vill utskottet uttrycka sin tillfredsstiillelse 

över att förevarande fråga nu får sin lösning. Med hiinsyn till all över
förmyndarverksamhcten är en kommunal angelägenhet synes det naturligt 
att den, s<1som förordas i propositionen, bekostas av kommunerna. Utskottet, 
som inte har någon erinran mot förslaget. tillstyrker propositionen i denna 
del. 

Genom det nya arvodessystemet har yrkandet i motionen 1974:20 om 

all det allmänna skall svara för ersättningen till överförmyndare blivit till

godosett. 
Överförmyndarverksamheten iir, såsom ovan anförts, en kommunal an

geliigenhet. Med hiinsyn härtill föreslås i 19 kap. 16 * att bestiimmelserna 
i kommunallagen ( 1953:753) och kommunallagen (1957:50) för Stockholm 

om s. k. kom mun a 11agsreg1 era de nä m n de r i princip skall 
gälla för överförmyndarnämnd. I tillämpliga delar skall dessa bestiimmelser 
också giilla för överförmyndare. På grund av bl. a. att övcrförmyndarniimnds 

uppgifter iir av helt annan art iin de uppgifter som ankommer på kommunal 
niimncl i allmänhet föreslås dock ett antal särskilda bestiimmelser för över

förmynclarniimnd i 19 kap. 5 och 7-14 ~~-I några fall har i dessa paragrafer 
för tydlighetens skull också tagits in föreskrifter som har direkta motsva
righeter i kommunallagen och kommunallagen för Stockholm. Utskottet 

kommer i det följande att kommentera några av bestämmelserna och kom
mer därvid att föreslå vissa förtydligande tillägg. 
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Enligt l 9 kap. I ~ skall för kommunen väljas en överförmyndare om 
ej annat följer av vad i övrigt i kapitlet stadgas. Sedan bestämmelsen i 
4 §, som för vissa fall medgav val av nera överförmyndare, nu föreslagits 
upphävd, kan för kommun endast väljas en överförmyndare. 

Den föreslagna 5 § innehåller i första stycket bestämmelser om att över
förmyndare viiljs av kommunfullmäktige och att för varje överförmyndare 
viiljs en ersättare. Eftersom enligt vad utskottet ovan anfört kommun endast 
kan ha en överförmyndare, bör för att förebygga missförstånd ordet varje 
utgå ur lagtexten. 

Av tredje stycket i samma paragraf framgår motsättningsvis att ersättare 
till ledamot i överförmyndarnämnd kan väljas proportionellt. Bestämmelser 

om sådant val återfinns i 22 § fjärde stycket kommunallagen, som till följd 
av 16 § i detta kapitel är tilHimpligt på överförmyndarnämnd. 22 § fjärde 
stycket stadgar att val av ledamöter och ersiittare under vissa förutsättningar 
skall ske proportionellt. Någon motsvarande bestämmelse finns emellertid 
inte i den siirskilda kommunallagen för Stockholm. En bestämmelse om 
proportionella val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnd bör 
därför införas i förevarande paragraf. Utskottet föreslår att en sådan be
stiimmelse, utformad efter mönster av 22 § fjärde stycket kommunallagen, 
införs som ett nytt tredje stycke i 5 § och att de i propositionen föreslagna 
tredje och fjärde styckena blir ljärde respektive femte stycke. 

I 7 § i lagförslaget föreskrivs att överförmyndare, ledamot av överför
myndarnämnd och ersiittare skall väljas för tre år, räknade från och med 
den I januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmiiktige iigt 
rum. Bestämmelsen stämmer väl överens med vad som enligt kommu
nallagen gäller om mandatperiod för kommunstyrelsen. Den föreslagna be
stämmelsen synes förhindra att t. ex. överförmyndare under löpande man
datperiod ersiitts av överförmyndarnämnd. Sådan förändring i organisationen 
för ske i anslutning till att en ny mandatperiod börjar löpa. 

13 ~ första och andra styckena innehåller vissa processuella regler i ärende 
enligt FB. I fråga om handläggningen av annat ärende än enligt FB, t. ex. 
ett tjänstetillsättningsärende, giiller i princip reglerna i kommunallagen och 
i kommunallagen för Stockholm. I tredje stycket av paragrafen har dock 
tagits in ett undantag från reglerna om protokoll. Utskottet föreslår att i 
förtydligande syfte orden "varje iirende" i sista raden utbyts mot ordet "ären
det". 

I 14 * har tagits in regler om delegation av beslutanderätten i ärende 
hos överförmyndarnämnd. De avser både föräldrabalksärenden och andra 
ärenden. Enligt första stycket i paragrafen får delegation ske om kommun
fullmäktige så beslutar. Denna formulering tyder närmast på att med be
stiimmelsen avsetts att kommunfullmäktige skall kunna ge ett generellt 
tillstånd till delegation. Detta avviker emellertid från vad som normalt gäller 
betrtiffande bestämmelser om fullmäktiges beslut i fråga om delegation. 

I kommunallagen finns bestiimmelser om delegation rörande kommunens 
styrelse (43 §) och nämnder för oreglerad förvaltning (45 §). Även i vissa 

5 Riksdagen /974. 8 sam/. Nr 38 
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specialförfattningar finns bestämmelser om delegation och då rörande vissa 
nämnder för specialreglerad förvaltning, t. ex. social centralnämnd. Den i 
niimnda bestämmelser medgivna delgationsrätten innebär emellertid ingen 
allmiin clelegationsrätt. Regelmässigt föreskrivs nämligen att vederbörande 
styrelse eller nämnd iiger delegera beslutsrätten i vissa grupper av iirenden, 
vilkas beskaffenhet skall anges i kommunens reglemente respektive i full
miiktiges beslut. En motsvarande bestämmelse bör enligt utskottets mening 
införas när det gäller överförmyndarnämnd. Utskottet föreslår därför att 
14 ~ första stycket första meningen får det innehållet att om kommunfull
mäktige bestämmer det får överförmyndarnämnd uppdra åt ledamot, er
siittare som har inkallats till tjänstgöring eller tjänsteman hos kommunen 
att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet 
skall anges i fullmäktiges beslut. 

I andra stycket sista meningen i förevarande paragraf föreskrivs att beslut 
som har fattats med stöd av delegation ej behöver anmälas inför nämnden. 
Aven i detta fall har avvikelse gjorts från vad som gäller för kommunala 
niimnder. Regelmässigt föreskrivs betriiffande sådana nämnder att beslut 
som har fattats med stöd av delegation skall anmälas vid niimndens nästa 
sammanträde. Som skäl för avvikelsen anförs i specialmotiveringen (s. 184) 
att beslut i stor utstrih:kning torde komma att fattas med stöd av delegation. 

Utskottet kan instämma i sistnämnda uttalande. Särskilt vanligt med 
sådana beslut torde det bli om ledamöterna i överförmyndarnämnd förlägger 
sin verksamhet till olika delar av kommunen, något som utskottet i det 
föregående funnit vara i vissa fall lämpligt. Det kan därför synas motiverat 
att ifrågavande beslut inte skall behöva anmälas i nämnden. Vad nu sagts 
giiller dock i huvudsak föriildrabalksiirenden. Niir det gäller övriga iirenden 
cforemot iir de inte så många att det skulle innebära någon märkbar belastning 
om de måste följa de vanliga reglerna. Någon anledning att för dessa ärenden 
göra undantag från vad som gäller för kommunala nämnder om att beslut 
som fattats med stöd av delegation skall anmälas i nämnden !inner utskottet 
inte föreligga. Utskottet föreslår därför att förevarande bestiimmelse ändras 
så att den kommer att avse endast ärenden enligt FB. 

Förfarandet i mål om omyndighets- och mynd(15het.~förklaring 

I det föregående har utskottet tillstyrkt förslag som är avsedda att leda 
till en begriinsning av antalet omyndighetsförklaringar. I 20 kap. förordas 
vissa iindringar i de processuella reglerna i syfte att stärka den enskildes 
riittsskydd. Bl. a. slopas den nuvarande möjligheten att förklara en person 
omyndig utan att vederbörande dessförinnan har hörts. I de fall diir elen 
som :ivses med ansökan om omynclighetsförklaring har svårt att förstå vad 
saken giiller eller kan tänkas lida skada av att få del av ansökningen och 
cliirför inte personligen kan höras skall god man förordnas. Vidare föreslås 
ökade möjligheter att få riittegångsbiträde. 
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Utskottet som finner de föreslagna lagändringarna angelägna tillstyrker 
propositionen i denna del. 

Det har i skilda sammanhang anförts att omyndighetsförklaringar inte 
hävs i önskviird omfattning. I syfte att komma till rätta härmed föreslogs 
i motionen 1974:646 att en obligatorisk, periodiskt återkommande liikarun
dersökning skulle ske av alla omyndigförklarade. Lagutskottet uttalade i 
sitt av riksdagen godkända betänkande (LU 1974: 14) att när förutsättningar 

föreligger för hävande av omyndighetsförklaring är det givetvis viktigt att 
detta konstateras så snart som möjligt och att erforderliga åtgärder skynd
samt vidtas för att få till stånd en myndighetsförklaring. Utskottet tog inte 
ställning i sak till motionsyrkandet, men sade sig utgå från att de synpunkter 
som framförts i motionen och remissvaren skulle beaktas under det pågående 
lagstiftningsarbetet. 

I 20 kap. 16 § föreslås nu en bestämmelse om att förutom den omyndige 
sj(ilv och förmyndaren (iven överförmyndaren får ansöka om hävande av 
omyndighetsförklaring. Tanken på regelbundet återkommande obligatoriska 
läkarundersökningar avvisas eftersom de bl. a. kan medföra nackdelar för 

de omyndigförklarade. I s@let föreslås på grundval av vad socialstyrelsen 
anförde i sitt remissvar att överförmyndarna årligen skall gå igenom alla 
förmynderskap, som inte avser underåriga, och efter samråd med medicinsk 
och social expertis bilda sig en uppfattning om huruvida ifrågavarande per
soner bör förbli omyndiga. Finner överförmyndaren att det inte längre fö
religger skiil för omyndighetsförklaring skall han ansöka om hävande av 
denna. Föreskrift om överförmyndarens skyldighet att gå igenom förmyn
derskapen avses bli intagen i överförmyndarkungörelsen. 

Det sålunda föreslagna systemet finner utskottet komma att väl tillgodose 
utskottets och riksdagens önskemål om att en omyndigförklarad inte 
skall behöva vara omyndig längre än som är oundgängligen nödvändigt. 
Utskottet tillstyrker d(irför att förslaget genomförs. Utskottet iir emellertid 
medvetet om att skyldigheten för överförmyndare att årligen gå igenom 
alla förmynderskap i förevarande hänseende åtmistone inledningsvis kom
mer att medföra åtskilligt arbete. Särskilt första året kan det förutsättas 

att överförmyndarna får svårt att hinna med granskningen. Sedan man väl 
fått kännedom om vilka som numera själv kan vårda sina angelägenheter 
och för vilka det är till fyllest med biträde av god man och därefter hävt 
omyndighetsförklaringen för dessa, torde den fortsatta årliga granskningen 
emellertid inte behöva bli betungande för överförmyndarna. 

I detta sammanhang vill utskottet beröra några uttalanden i propositionen 
om till(impningen av 15 ~ förvaltningslagen på överförmyndares handlägg
ning av ärenden. Enligt n(imnda paragraf får ärende inte avgöras utan att 

part har beretts tillfälle att yttra sig. Kommunikation får dock underlåtas 
i vissa fall, t. ex. om åtgärden (ir uppenbart obehövlig. Niir det gäller över

förmyndares beslut i fråga om arvode till förmyndare m. m. innebär för
valtningslagens regler enligt propositionen (s. 160) att överförmyndaren i 
allmänhet kan underlåta att höra den enskilde (dvs. den omyndigförklarade 
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eller den för vilken god man förordnats), om han avser att faststmla ett 

arvode som motsvarar vad som normalt brukar utgå och som dessutom 

bör betalas av kommunen. Detta synes utskottet riktigt med hänsyn till 
all kommunikation hlir lir obehövlig. I propositionen anförs vidare att den 
enskilde normalt bör beredas tillfälle att yttra sig, om ett siirskilt högt arvode 
har ifrågasatts, liksom då överförmyndaren anser att den enskilde helt eller 
delvis bör stft för kostnaden. Överförmyndaren bör dm:k kunna underlåta 
att höra den enskilde om detta skulle vara uppenbart meningslöst med 

hänsyn till hans ålder, psykiska tillstånd e. d. 
Sistnlimnda uttalande finner utskottet tveksamt. Någon sådan grund för 

att underlåta kommunikation finns inte i förvaltningslagen, som bygger 

på principen att en person som ej själv kan föra talan bör ha ställföreträdare. 
Att i alla fall det nu lir fråga om förordna god man för att avge yttrande 
i arvodesfr[1gan skulle emellertid enligt utskottets mening föra för långt. 
Utskottet vill dock framhålla att om arvodesfrågan lir tveksam och det rör 
sig om betydande belopp kan det bli erforderligt all förordna god man för 
att i förevarande hlinseende bevaka den umyndiges riitt. 

Kostnad~/i"å}{or 

Storleken av de kostnader som till följd av den nu föreslagna _reformen 
kommer att belasta kommunerna är svår att beräkna. Något försök att 

göra detta har inte heller gjorts i propositionen. Till ledning för kostnads
bcriikningen anges emellertid att kostnaderna för överförmyndariirenden i 
Stockholm för år 1974 har beriiknats till ca 1,2 miljoner kronor. 

Av remissinstanserna ~ir det endast Malmö kommunstyrelse som har gjort 
en berHlrning av de blivande kostnaderna. Kommunstyrelsen har diirvid 
kommit fram till att kostnaderna för överförmyndare med kansli samt ar
voden till förmyndare och gode mlin torde för Malmö kommuns vidkom
mande komma att uppgå till cirka 900 000 kronor. Mot bakgrund härav 
föreslår kommunstyrelsen att kommunerna skall erhålla statsbidrag med 
70 procent av kostnaderna. Ä. ven sociala centralnämnden i Göteborg, vilken 
är den andra kommunala instans som beretts tillfälle att yttra sig över pro
memorian, anser att det bör utgå statsbidrag till täckande av kommunernas 
kostnader. Svenska kommunförbundet delar emellertid promemorians be

dömning att man inte llimpligen bör införa något siirskilt statsbidrag vare 
sig för kostnaderna för överförmyndarverksamheten eller för förmyndar
vården i övrigt. 

I propositionen förordas att något slirskilt statsbidrag inte införs i detta 
sammanhang. Samma ståndpunkt intar motionlirerna i motion 1974: 1949. 
Motioniirerna understryker att kostnadsutvecklingen för kommunerna i be
rört avseende dock bör följas med uppmärksamhet och att frågan om stats
bidrag bör tas upp till förnyad prövning om det skulle visa sig att kostnaderna 

för kommunerna blir mycket höga. Motionärerna yrkar (yrkandet 6) att 
vad som sålunda anförs om kommunernas kostnader ges Kungl. Maj:t till 
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kiinna. Även i motionen 1974: 1947 tas kostnadsaspekten upp till behandling 
dock utan att något formellt yrkande ställs. Motioniirerna förklarar sig kunna 
acceptera att kommunerna övertar arvodeansvaret för förmyndarverksam
heten utan att det härför utgår direkt statlig kompensation. Motionärerna 
vill likväl understryka att hänsyn måste framdeles tas till den ökade eko
nomiska belastning som kommunerna får genom förslaget. 

Utskottet kan för sin del ansluta sig till föredragande statsrådets och mo
tioniirernas ståndpunkt att det inte bör införas något särskilt statsbidrag 
för överförmyndarverksamheten och för förmyndarvården i övrigt. Utskottet 
vill emellertid betona att förevarande reform kan komma att kraftigt belasta 
kommunerna. Detta bör enligt utskottets mening tas med i bedömandet 
niir det giiller att faststiilla de generella bidragen till kommunerna. Utskottet 

utgår från att vad nu anförts kommer att beaktas utan att riksdagen behöver 
särskilt ge Kungl. Maj:t detta till kiinna. 

S/...ydd jör omyndigs medel mot .förskingring 

Förmyndare är skyldig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av 
vårdslöshet tillskyndar den omyndige (13 kap. 9 ~ ). Motsvarande skyldighet 
åvilar god man och boutredningsman. I de fall där skadan orsakas genom 
förskingring av den omyndiges medel saknar förskingraren emellertid i regel 
medel att betala skadestånd med. Detta förhållande har i skilda sammanhang 
lett till krav på ett förstärkt skydd för den omyndige. I riksdagen har vid 
åtskilliga till fållen viickts motioner med sådant krav. Senast utskottet hade 
att behandla förevarande fråga var år 1973 med anledning av en motion 
()973:71) med yrkande att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t begära förslag 
till statlig ersättning för förluster som omyndig åsamkas genom förskring
ring. 

I sitt av riksdagen goclkiincla betiinkancle LU 1973: I 0 h1invisacle utskottet 
till att förmynderskapsutredningen hade lagt fram förslag till en skärpning 
och effektivisering av förmyndarkontrollen. Utskottet pekade vidare på att 
en av utredningen företagen undersökning visade att frekvensen av förluster 
på grund av förmyndarförskingringar är mycket ringa och att utredningen 
diirför inte hade funnit motiverat att införa en omfattande statlig garanti 
just på detta område. Utskottet konstaterade även att under remissbehand
lingen av utredningens betänkande endast en av remissinstanserna förordat 

införandet av en sådan garanti. För egen del underströk utskottet att mo
tioniirernas syfte att söka förstärka skyddet för omyndigs medel i och för 
sig var behjärtansviirt. Den av förmynderskapsutredningen föreslagna re
formen av förmyndarkontrollen skulle emellertid, om den genomfördes, 
ytterligare minska den relativt ringa risken för förmyndarförskingringar. Ut
skottet erinrade avslutningsvis om att införandet av regler om skadestånds
ansvar vid offentlig verksamhet (3 kap. 2 ~ skadeståndslagen) hade, även 
om detta endast delvis löste förevarande problem, inneburit en ytterligare 
förstärkning av skyddet för omyndigs medel. Med hänsyn till det anförda 

6 Riksdagen 197-1 . .I' .l(Jm/. Nr 38 
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och eftersom Kungl. Maj:ts prövning av förmynderskapsutredningens för

slag till en skärpt förmyndarkontroll inte borde föregripas avstyrkte utskottet 

bifall till motionen. 

I en till utskottets betänkande fogad reservation tillstyrkte utskottets mi

noritet (6 ledamöter) bifall till motionen. 

Propositionen innehåller inget förslag om statligt ansvar i förevarande 

hiinseende. Frågan diskuteras i propositionen, men föredragande statsrådet 

anser att det inte finns tillräckliga skäl för att införa bestämmelser om skydd 

för omyndigs och dödsbodelägares medel genom försäkring eller på annat 

liknande sätt. 

I motionen 1974:1947, yrkandet 3, hemställs att riksdagen hos Kungl. 

Maj:t begär förslag om införande av statligt ansvar för ekonomiska förluster 

som omyndig åsamkas genom förmyndares förskingring eller oaktsamhet. 

Motionärerna erinrar om att den omyndige själv inte har någon möjlighet 

att välja förmyndare. Det kan då inte heller enligt motionärernas uppfattning 

vara godtagbart från rättvisesynpunkt att den omyndige själv skall stå an

svaret för förmyndares förskingring av den omyndiges egendom. Motio

närerna anser det rimligt att staten ikläder sig ett ansvar och ersätter den 

omyndige den skada han/hon lidit genom förmyndares förskingring eller 

förmyndares oaktsamhet. 

Utskottet vill till en början anmärka att sedan utskottet senast behandlade 

förevarande fråga har Kungl. Maj:t efter hemställan från riksdagen (JuU 

1974: I, rskr 1974:42) beslutat att frågan om vidgad ersättning till brottsoffer 

skall utredas. I direktiven, som utfärdades den 28 juni 1974, sägs att ut

redningsarbetet i första hand bör ta sikte på att bygga ut möjligheterna 

till ers~ittning för personskador. De sakkunniga skall även pröva om er

siittningssystemet bör vidgas till att avse också ersättning för sakskador. 

När det gäller ren förmögenhetsskada bör de sakkunniga utgå från att sådan 

skada inte till någon del bör inrymmas under ett statligt ersättningsansvar. 

Förlust på grund av förskingring är att hänföra till ren förmögenhetsskada. 

Med hänsyn till att direktiven avvisar tanken på statligt ersättningsansvar 

för sådan skada kan utredningen inte ta upp till behandling förevarande 

fråga. 

Utskottet är för sin del av den uppfattningen att ett generellt statligt 

ansvar vid ren förmögenhetsskada skulle föra väl långt. Man kan emellertid 

inte enligt utskottets mening utesluta att det, om särskilda skäl föreligger, 

kan anses motiverat med statligt ersiittningsansvar även för ren förmögen

hetsskada. Fråga är då om sådana särskilda omständigheter föreligger vid 

förlust på grund av förskingring av omyndigs medel. 

Utskottet anförde föregående år att frekvensen av förluster på grund av 

förmyndares förskingring är ringa. Någon ändring härutinnan har, såvitt 

utskottet kan bedöma, inte skett därefter. Den nu föreslagna reformen av 

förmynderskapslagstiftning innebär vidare att kontrollen över förmyndare, 

gode män och boutredningsmän skärps och effektiviseras, något som borde 

leda till att skyddet för omyndigs medel ytterligare ökas. Utskottet vill dock 



LU 1974:38 71 

understryka att hur effektiv kontrollen än är går det sjiilvfallet inte att helt 
utesluta risken för att förmyndare och gode män kan förskingra anförtrodda 

medel. 
Även om således risken för förskingringar i och för sig är liten kan förlusten 

för den som drabbas av förskingring likväl bli betydande. Det bör vidare 
beaktas att den drabbade i förevarande fall ofta är en inte rättskapabel person, 
som regelmässigt är handikappad i någon form och som är i behov av sam
hällets hjälp och stöd. Såsom motionärerna påpekar har den omyndige inte 
heller någon möjlighet att välja förmyndare. I den mån förmyndaren inte 
är legal förmyndare, dvs. ~örälder till underårig, utses förmyndaren av för
mynderskapsdomstolen. När det gäller god man skall denne, såsom utskottet 
tillstyrkt i det föregående, i vissa fall kunna förordnas utan samtycke från 

den för vilken god man skall utses. 
På grund av det anförda kan det enligt utskottets mening inte anses 

godtagbart från rättvisesynpunkt att den som i förevarande fall drabbas av 
förskingring själv skall stå ansvaret härför. Den enda rimliga lösningen på 
problemet synes utskottet vara att staten på något sätt ersiitter den som 
drabbas av skada till följd av förmyndares eller god mans förskingring. Själv
fallet skall staten ha regressrätt mot skadevållaren. Däremot anser utskottet 
att det skulle föra för långt att, såsom motionärerna även yrkar, införa ett 
statligt ersättningsansvar vid skada till följd av förmyndares och gode mans 
oaktsamhet. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen i anledning 
av motionen 1974:1947, yrkandet 3, hemställer hos Kungl. Maj:t att förslag 
föreläggs riksdagen om införande av statligt ansvar för ekonomiska förluster 
som i förevarande fall vållas genom förmyndares och god mans förskingring. 

Kostnad.förförvaring av omyndigs värdehandlingar 

Handlingar som har satts ned i öppet förvar hos bank skall under över
förmyndarens tillsyn vårdas i enlighet med bestämmelserna i lagen 
( 1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar (VL). Banken har enligt 
VL rätt att betinga sig en årlig avgift för den vård av omyndigs värde
handlingar som åligger banken. Avgiften får inte överstiga i fråga om in
hemska värdehandlingar två kronor och beträffande utländska värdehand
lingar en krona för varje påbörjat tusental kronor av handlingarnas värde. 
Har underåriga syskon gemensam förmyndare, skall syskonens värdehand
lingar sammanräknas. 

Såväl förmynderskapsutredningen som remissinstanserna förordade en 
höjning av den berörda avgiften. Utredningen ansåg emellertid att det av 

praktiska skäl borde överlämnas åt regeringen att bestämma avgiften samt 
att avgiftsbestämmelserna i lagen därför borde utgå. Samma ställningsta
gande gjordes i departementspromemorian. 

I propositionen föreslås att avgiften för vård av omyndigs värdehandlingar 
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höjs till tre kronor, såvitt avser inhemska värdehancllingar, och till två kronor 
beträffande utliindska värdehancllingar. Med anledning av propositionen har 
till utskottet inkommit en skrivelse från Svenska bankföreningen, i vilken 
hiivclas att de föreslagna höjningarna iir for låga och inte täcker bankernas 
kostnader. De mest förlustbringande depåerna Ur enligt föreningen de små. 
Föreningen anser att nu gällande tariff för vård av värclehandlingar i öppet 
förvar bör få tillämpas även beträffande omyndigförvar. 

De nu tillämpade avgifterna for omyndigförvar har gällt sedan år 1963. 
Dessförinnan var avgifterna I krona 50 öre respektive 75 öre. Uppenbarligen 
finns det i betraktande av mer än tio års reallönehöjningar inom bankerna 

skUl att nu höja avgifterna. 
På grund av att enligt 8 kap. 2 ~ RF föreskrifter om enskildas ekonomiska 

förhållanden inbördes måste meddelas genom lag har man i propositionen 
inte kunnat följa den av utredningen och Uven i prornemorian föreslagna 

metoden att överlämna åt regeringen att bestämma storleken av berörda 
avgifter. Enligt vad utskottet erfarit inhämtade föredragande statsrådet, in
nan han föreslog de i propositionen intagna avgifterna. muntligen yttrande 
från bankinspektionen, som uppgav att den inom Bankföreningen verk
stiillda notariattjänstutredningcn inte gav någon entydig bild av kostnads

utvecklingen och att därför avgifterna f. n. inte borde sättas högre än tre 
repsektive två kronor. 

Med hänsyn till det anförda saknas enligt utskottets mening underlag 
för en höjning av berörda avgifter utöver vad som föreslås i propositionen. 
Utskottet vill även peka på att beloppsgriinsen för värdehandlingar, som 
skall nedsättas i öppet förvar i bank, nu höjs från 5 000 kronor till ett beopp 
motsvarande två gånger gällande basbelopp, dvs. f. n. 18 000 kronor (15 
kap. 8 n Härigenom kommer med all sannolikhet en del av de mindre 
och enligt Bankföreningcn mest förlustbringande förvarcn att försvinna. 

På anförda skUl tillstyrker utskottet propositionen i denna del. Utskottet 
föru tsiit ter emellertid att regeringen följer ut vcc k 1 ingen på om rådet och lägger 
fram förslag for riksdagen beträffande avgifternas storlek när så kan anses 

befogat. 

//.:rqf;rrädandc m. m. 

De nya bestiimmelserna föreslå-> träda i kraft den I januari 1975 med 
undantag för reglerna i 19 kap. om den nya överförmyndarorganisationen, 
vilka föreslås träda i kraft den 1 januari 1976. De nuvarande bestlimmelserna 

om arvode till överförmyndare föreslås dock upphöra redan med utgången 
av år 1974 och fr. o. rn. den 1 januari 1975 ersiittas av de nya bestämmelserna. 

Även om de nya arvodesreglerna sålunda skall träda i kraft redan den 
1 januari 1975 skall Uldre bestiimmelser fortfarande gälla i fråga om arvode 
och annan ersättning till förmyndare, gode män och överförmyndare i elen 

mån ersiittningen avser tid före sistniimnda dag. Niir det gäller ersättningen 
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till överförmyndare kan med hänsyn till det av utskottet i det föregående 
anmärkta 1945 års riittsfall viss tveksamhet råda vad som avses med be
stämmelsen. Syftet torde dock vara att överförmyndare även under år 1975 
skall uppbära arvode av den omyndiges medel. 

1 motionerna 1974: 1947 (yrkandet 2), 1974: 1948 (yrkandet 4) och 1974: 1949 
(yrkandet 7) hemsmils att riksdagen skall besluta att de i propositionen fö
reslagna lagändringarna skall träda i kraft den 1 januari 1976. 1 motionen 
1974: 194 7 hemställs vidare (yrkandet 4) om nya övergångsbestämmelser 
vad betriiffar arvodering till avgående överförmyndare rörande vilka nu
varande bestiimmelser giiller. Som skiil för en senareläggning av ikraftträ
dandet har framför allt åberopats att de nva bestiimmelserna medför en 
ökad belastning på överförmyndarorganisationen, vilket torde behöva med

föra en försHirkning av organisationen, och att kommunerna kommer att 
påliiggas nya kostnader. för vilka medel inte har hunnit anvisas. 

Den nu föreslagna lagstiftningen är en i många avseenden angeHigen re
form. Som framgår av vad utskottet inledningsvis anfört har utrednings
arbetet emellertid tagit lång tid. Vidare har från det utredningsbetiinkandet 
presenterades till dess propositionen förelades riksdagen förnutit något mer 
iin fyra år. Under sådana förhållanden och med hänsyn till lagstiftnings
komplexets storlek måste det anses rimligt att även domstolar, överför

myndare och kommuner skall få erforderlig tid på sig att förbereda till
liimpningen av reformen. 

Såsom framgår av vad utskottet anfört på nera stiillen i det föregående 
innebär de föreslagna lagändringarna att överförmyndarna får nya viktiga 
uppgifter. Hiir må nämnas att prövning av tillstånd till alla förvaltnings
åtgiirder, t. ex. tillstånd till försiiljning av fast egendom, i sin helhet läggs 
på överförmyndarna. När det giiller placering av omyndigs medel innebär 
förslaget att överförmyndarna på ett helt annat sätt iin tidigare har att ta 
s!Ullning till vad som kan anses vara viirdesiikra tillgångar. Vidare skall 
överförmyndarna framdeles alltid ge riitten förslag på förmyndare. Över
förmyndarna skall dessutom årligen granska förmynderskapen och se om 
de som iir omyndigförklarade alltjiimt behöver vara detta. Som utskottet 
anfört ovan kommer detta att under det första året vara en mycket ar
betskriivande uppgift. I den mån förmynderskap upphör under år 1975 och 
slutriikning avges, skall överförmyndarna tilWmpa det nya arvodessystemet, 
vilket kan föra med sig svåra bedömanden. Upphör förmynderskapet under 

de första månaderna och slutriikning avges i nära anslutning diirtill, kommer 
överförmyndarna dessutom att sakna grunder för avgörandet. eftersom kom
munerna då ännu inte hunnit faststiilla sådana. Enligt vad utskottet erfarit 
kan niimligen Kommunförbundet inte heriiknas presentera sina riktlinjer 
beträffande arvoderingen av förmyndare for kommunerna förriin i april-maj 
1975 och först därefter kan kommunerna faststiilla grunder för arvoderingen. 

Av vad utskottet ovan anfört torde framgå klart att den nuvarande över
förmyndarorganisationen i många fall behöver förstiirkas för att klara de 
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nya uppgifterna. En sådan förstärkning av kansliresurser m. m. måste kom

ma till stånd genom kommunernas försorg. Utöver de kostnader som detta 

för med sig för kommunerna måste kommunerna i vissa fall erlägga för

myndar- och överförmyndararvoden, när det giiller förmynderskap som upp

hör under år 1975. Kommunerna torde emellertid i regel inte ha beräknat 

något belopp för angivna kostnader i sin utgiftsstat för år 1975. 

Det nu sagda visar att överförmyndare och kommuner inte får. såsom 

utskottet ovan ansett viktigt, tillräcklig tid till sitt förfogande för reformens 

genomförande, om den skall träda i kraft den 1 januari 1975. Diirutöver 

är att märka att utskottets betänkande avses komma att behandlas i kam

maren lördagen den 14 december 1974, vilket innebär att de nya lagarna 

kan antas av Kungl. Maj:t i konselj först den 20 december 1974. Med hänsyn 

härtill och till instundande julhelg torde lagarna inte kunna utkomma från 

trycket i Svensk författningssamling förrän i början av januari 1975. Detta 

innebär att domstolar och överförmyndare skall vara skyldiga att tillämpa 

den nya lagstiftningen utan att ha den nya lagtexten tillgänglig. Såsom 

utskottet ovan anfört kan överförmyndarna vidare bli tvungna att bestämma 

arvoden till förmyndare utan att ha av kommunerna antagna grunder till 

sitt förfogande. Eventuellt kan de bli tvungna alt skjuta på dessa avgöranden 

till dess grunderna fastställts. Enligt utskottets mening måste nu angivna 

förhållanden anses förkastliga. 

Utskottet vill avslutningsvis understryka att när nu den första större änd

ringen görs i förmynderskapslagstiftningen på 50 år ifr det angeliiget att 

reformen, när den triider i kraft, är väl förberedd av dem som skall tillämpa 

den. På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till motionsyrkandena 

och föreslår således att lagstiftningen i sin helhet skall träda i kraft den 

I januari 1976. 

Det nu sagda innebiir bl. a. att de nya arvodesreglcrna blir gällande fr. o. m. 

sistnfornda dag. Någon anledning att ha en siirskild övergångsbestämmelse 

när det giiller arvode som erläggs till överförmyndare finns enligt utskottets 

mening inte. Kommunerna har under år 1975 erforderlig tid att beräkna 

kostnaden för överförmyndarverksamheten och anvisa medel härtill. Över

förmyndarnas arvoden skall således fr. o. m. den 1 januari 1976 helt betalas 

av kommunerna. 

Vad diirefter angår arvode till förmyndare och god man anser utskottet 

att de nya arvodesreglerna bör bli tillämpliga även på arvoden som hänför 

sig till år 1975 och som skall bestämmas på grundval av de räkningar som 

ges in i början av år 1976. Upphör uppdrag som förmyndare före den 1 

januari 1976 skall emellertid arvode. som beriiknas på grundval av inliimnad 

års- eller slutriikning, bestUmmas enligt de hittillsvarande bestämmelserna 

i 15 kap. 19 ~ första stycket FB. 

Med hänsyn till det anförda bör motionen 1974: 194 7, yrkandet 4. inte 

föranleda någon riksdagens vidare åtgärd. 
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Övriga ./i'ågor 

I förslagen till lag om ändring i lagen (1954:579) om nykterhetsvård och 
till lag om iindring i lagen ( 1956:2) om socialhjälp föreslår utskottet vissa 
redaktionella ändringar såsom framgår nedan av till utskottets hemställan 
fogad bilaga. I övrigt tillstyrker utskottet lagförslagen i den mån de ej om
fattas av vad utskottet ovan anfört. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
I. beträffande grunderna för omyndighetsförklaring att riksdagen 

med avslag på motionen 1974: 1949, yrkandet 1, antar 10 kap. 
1 * i det vid propositionen 1974:142 fogade förslaget till lag 
om ändring i föräldrabalken !FB), 

2. betrMfande slopande av släktskapsbestämmelsen såvitt avser 
förmyndare att riksdagen med avslag på motionen 1974: 1949, 
yrkandet 2, sävitt nu är i fråga, godkänner vad utskottet anfört 
i denna del. 

3. betrliffande vissa personer som förmyndare att riksdagen med 
avslag på motionen 1974: 1946, yrkandet I, sävitt nu är i fräga, 
godkiinner vad utskottet anfört i denna del, 

4. betriiffandl.! förmyndare att riksdagen med avslag på motio
nerna 1974: 1946, yrkandet 1, och 1974: 1949, yrkandet 2. bäda 
såvitt nu är i fråga, antar 11 kap. 5 ~ förslaget till lag om ändring 
i rn. 

5. beträffande inskrivning av förmynderskap att riksdagen med 
avslag på motionen 1974: 1948, yrkandet 2. antar 12 kap. 1 * 
förslaget till lag om lindring i FB, 

6. betriiflande förmyndares plikter att riksdagen med avslag på 
motionen 1974:1949, yrkandet 3, antar 13 kap. 1 * förslaget 
till lag om ändring i FB, 

7. beträlfande förmyndares plikter att riksdagen - med förklaring 
att propositionen i denna del inte kunnat oförändrad godtas 
- för sin del antar 13 kap. 4 * förslaget till lag om ändring 
i FB med i hiirvid fogad bilaga som wskorretsj(jrslag betecknad 
lydelse. 

8. betriiffande förmyndares förvaltning av omyndigs egendom att 
riksdagen med avslag pä motionen 1974: 1948. yrkandet 3. antar 
15 kap. 12 ~ förslaget till lag om ändring i FB, 

9. betrMfande ersättning till förmyndare att riksdagen med bifall 
till propositionen och med avslag på motionen 1974: 1946. yr
kandet 2, samt i anledning av motionen 1974:20, bäda mo
tionerna såvitt nu är i fräga, antar 15 kap. 19 * förslaget till 
lag om iindring i FR. 
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10. betriitfande förmyndares redovisningsskyldighet att riksdagen 
avslär motionen 1974: 1946, yrkandet 3. 

11. hetriiffande grunderna för förordnande av god man att riks
dagen med avslag på motionen 1974: 1948, yrkandet I. antar 
18 kap. 3 ~ förslaget till lag om Lindring i FB, 

12. betrLiffande ersiittning till god man att riksdagen med avslag 
pä motionen 1974: 1946, yrkandet 2, såvitt nu iir i fr{lga. antar 
18 kap. 11 ~ förslaget till lag om Lindring i fB, 

13. betriiffonde överförmyndarniimnd att riksdagen med avslag på 
motionen 1974: 1946. yrkandet 4, antar 19 kap. 2 ~ förslaget 

till lag om Lindring i fB, 
14. betriiffande nera överförmyndardistrikt att riksdagen med bifall 

till propositionen och med avslag på motionen 1974: 1947, yr
kandet I, godkiinner vad utskottet anfört i denna del. 

15. beträffande val av överförmyndare m. tl. att riksdagen - med 
förklaring att propositionen i denna del inte kunnat of'öriindrad 
godtas - för sin del antar 19 kap. 5 ~ förslaget till lag om Lindring 
i FB med i hiirvid fogad bilaga som 111sko11ersjörs/ag betecknad 
lydelse, 

16. betrii!Tande överförmyndares kvalifikationer att riksdagen -
med förklaring alt propositionen i denna del inte kunnat of'ör
iindrad godtas - för sin del. såvitt avser motionen 1974:1949, 
med avslag på yrkandet 4 och med bifall till yrkandet 5 antar 
19 kap. 8 ~ forslaget till lag om iindring i FB med i hiirvid 
fogad bilaga som 111sko11ers jö1:5/ag betecknad lydelse, 

17. bl.!trMfande vissa processuella regkr att riksdagen - med för
klaring att propositionen i denna del inte kunnat oforiindrad 
godtas - för sin del antar 19 kap. 13 ~ förslaget till lag om 
iindring i fB med i hLirvid fogad bilaga som wsko11ers jbrslag 

betecknad lydelse, 
18. betriiffonde delegation att riksdagen - med förklaring att pro

positionen i denna del inte kunnat oförändrad godtas - för 
sin del antar 19 kap. 14 ~ fi:irslagct till lag om iindring i fB 
med i hiirvid fogad bilaga som 111sko11ers jörslag betecknad ly

delse, 
19. betrMfande crsiittning till överförmyndare att riksdagen med 

bifall till propositionen och i anledning av motionen 1974:20, 
st1vitt nu iir i fråga, antar 19 kap. 15 ~ förslaget till lag om 

iindring i FB, 
20. att riksdagen antar förslaget till lag om iindring i FB i vad 

förslaget ej omfattas av utskottets hernstiillan under I. +-9. 
11-13, 15-19 samt i vad förslaget ej heller avser ikrafttriidande

och övergångshestiim melser, 



LU 1974:38 77 

21. att riksdagen antar 6 7 ~ IOrslaget till lag om ;indring i lagen 
( 1954:579) om nykterhetsvård med i hiirvid l()gad bilaga som 

111sko11e1s /örslag betecknad lydelse, 
22. att riksdagen antar 63 ~ förslaget till l:ig om :indring i lagen 

( 1956:2) om socialhjiilp med i hiirvid fogad bilaga som 11tsko11c1s 

/(jrs/ag betecknad lydelse. 
23. att riksdagen antar de vid propositionen fogade lagförslagen 

i övrigt med undantag för förslaget till lag om iimlring i gif
tcrmålsbalken samt i vad förslagen ej avser ikrafttriidandc- och 
övergtmgsbest il m mel serna. 

24. betriiffande ikraftträdande m. m. att riksdagen - med förklaring 

att propositionen i denna del inte kunnat oföriindrad godtas 
- för sin del med bifall till motionerna 1974: 1947, yrkandet 
2. 1974:1948, yrkandet 4, och 1974:1949, yrkandet 7, samt med 
avslag på motionen 1974: 1947, yrkandet 4, antar dels förslaget 
till lag om ändring i giftermålsbalken. dels ikrafttriidande- och 
övergångsbestämmelser till övriga lagförslag med i hiirvid fogad 
bilaga som 111sko11er.1· .förslag betecknad lydelse. 

25. beträffande kostnadsfrågor att riksdagen avslår motionen 
1974: 1949. yrkandet 6, 

26 betriiffande skydd för omyndigs medel mot förskingring att 
riksdagen i anledning av motionen 1974:1947. yrkandet 3. hos 
Kungl. Maj:t hemställer att f(irslag f'öreliiggs riksdagen om in

förande av statligt ersiittningsansvar för ekonomiska forluster 
som åsamkas genom förmyndares och god mans forskingring 
av huvudmans medel. 

27. att motionerna 1974:20. 1974:651 och 1974:974, i vad de ej 
omfattas av vad utskottet ovan anfört och hemstillit. inte for
anleder nägon riksdagens vidare åtgiird. 

Stockholm den 9 december 1974 

Pä lagutskottets viignar 
!VAN SVANSTRÖ.\tf 
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Närvarande: herrar Svanström (c)', Hanimarberg (s), Lidgard (m)6 
". Börjesson 

i Falköping (c), fru Åsbrink (s)' b' herrar Andersson i Södertälje (s), Torwald 
(c)', Olsson i Timrå (s)c, Winberg (m)', fru Nilsson i Sunne (s)', herrar Olsson 
i Sundsvall (c}", Israelsson (vpk)', fru Fredgardh (c)e, Fru Tillander (c)' ·i, fru 
Lindquist (m)' r, fru Hjalmarsson (s), fru Johansson i Hovmantorp(s)' ",herrar 
Henmark (fp), Lövenborg (vpk)' d och fru Karlsson (c)", 

' Ej närvarande vid p. 25 i utskottets hemställan. 
' Ej närvarande vid p. I. 5-7, 16 i utskottets hemställan. 
'Ej närvarande vid p. I i utskottets hemställan. 
• Ej närvarande vid p. 5-7, 15, 17-19 i utskottets hemställan. 
'Ej närvarande vid p. 20-23, 26, 27 i utskottets hemställan. 
'Endast niirvarande vid p, I, 20-23. 26, 27 i utskottets hemställan. 
'Endast niirvarande vid p. 1. 5-7. 16 i utskottets hemställan. 
'Endast niirvarande vid p. 5--{), 15, 17-19, 24, 25 i utskottets hemställan. 
'Endast niirvarande vid p. 1 i utskottets hemställan. 
" Endast närvarande vid p. 25 i utskottets hemställan. 

" Ej närvarande vid justering av p. 26 i utskottes hemställan. 
b Ej närvarande vid justering av p. 8-10, 12-24, 26, 27 i utskottets hemställan. 
c Ej niirvarande vid justering av p. 8-10, 12-27 i utskottets hemställan. 
d Ej närvarande vid justering av p. I i utskottets hemställan. 
c Ej niirvarande vid justering av p. 5-7 i utskottets hemställan. 
r Ej niirvarande vid justering av p. 2-7. 11 i ·utskottets hemställan. 

Reservationer 

l. beträffande gmndemaför omyndighet.~(örk/aring (punkt I i utskottets hem
stiillan) 

av herrar Lidgard (111) och fru Lindquist (m), som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 47 med orden 
"Vad därefter" och slutar på s. 48 med orden "förevarande del" bort ha 

följande lydelse: 
Vad diirefter angär frågan huruvida det. såsom motioniirerna påstår, finns 

något behov av att till den enskildes skydd behålla omyndighetsgrunderna 
i I 0 kap. I ~ andra-fjärde punkterna vill utskottet till en början understryka 
att den omstiindighetcn att andra och tredje punkterna kommer till an
viindning i begriinsad omfattning inte i och för sig iir något biirande skiil 
att ta bort desamma. Utskottet vill vidare peka på att en person so111 iir 

att hiinfrira under andra och tredje punkterna kan. såsom Svenska bank
föreningcn framhåller i sitt remissvar, totalt rasera sin familjs ekonomi med 
frirödande verkningar för de anhöriga. Visserligen skall enligt propositionens 
förslag i nu förevarande fall kunna förordnas god man. I just de fall som 
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här avses - slöseri och vanvård av egendom respektive missbruk av rus
givancle medel - får emellertid riskerna anses särskilt stora att huvudmannen 
handlar på egen hand i strid mot gode mannens vilja. Om t. ex. en nar
kotikamissbrukare får klart ror sig att han kan fdreta riittshandlingar utan 
att tillfråga gode mannen, torde det ofta kunna bli synnerligen svårt för 
denne att vara till nytta. Det nu sagda visar enligt utskottets mening att 

det i förevarande fall inte kan anses till fyllest med förordnande av god 
man. Utskottet vill vidare i anledning av vad socialstyrelsen anfört peka 
pä risken för att slopandet av tredje punkten kan leda till att en applicering 
av begreppet psykisk abnormitet av annat slag tillgrips i inte avsedd ut
striickning för att möjliggöra en omyndighetsförklaring. Avslutningsvis vill 
utskottet hänvisa till att av remissinstanserna Stockholms överförmyndar
niimnd, Föreningen Sveriges överförmyndare, sociala centralniimnden i Gö
tehorg, Svenska hankföreningen och Sveriges advokatsamfund, vilka samt
liga torde ha en mycket god erfarenhet av nu ifrågavarande kategori hjiilp
behövande, uttalat sig för ett bibehållande av andra och tredje punkterna. 

Vad vidare angår de grunder som iir upptagna i 10 kap. 1 * fjärde punkten 
vill utskottet framhålla att en person kan råka in i periodiskt återkommande 
svaghetstillstånd och, medveten om sina symtom, vilja få en omyndig
hetsförklaring till stånd, inte minst av rädsla för obehörig påverkan från 
niirstående eller andra. Det är enligt utskottets mening svårt att se varför 
denna möjlighet inte skulle stå till buds. Detsamma kan giilla for en män
niska som sjiilv upplever att hennes sjWsformögenheter fortlöpande avtar 
och önskar i tid vidta åtgärder mot obehöriga påverkningar. Att i dessa 
fall medge omyndighetsforklaring på den enskildes egen begiiran eller med 
hans samtycke framstår säsom ett naturligt integritetsskydd. Beliinklighe
terna mot omyndighetsförklaring torde, såsom motionärerna framhåller, 
dessutom vara mindre då någon sjiilv begiir att bli omyndigförklarad. efter
som han då inser friljclcrna h~irav. 

Enligt utskottets mening bör rättsordningen erbjuda den som i nu stadgade 
fall inte !Ungrc önskar behålla formell rättslig handlingsförmåga möjlighet 
att avstå från denna. Detta är desto mer ange!Uget som det enligt förslaget 
till iindring av 18 kap. 3 ~ inte skall bli möjligt att förordna god man for 
elen som på grund av oerfarenhet önskar stöd och bitriicle. 

Sammanfattningsvis anser utskottet således att det alltjämt kan finnas 
ett behov av att tillämpa omynclighetsgrunderna i I 0 kap. I ~ andra-fjärde 
punkterna. Samhället bör då inte genom att upphiiva dessa bestämmelser 
minska möjligheterna att åstadkomma det rättsskydd som ligger i en omyn
dighetsförklari ng. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till motionen 1974: 1949, 
så\'itt nu iir i fråga. 

dels att utskottets hemstiillan under I bort ha följande lydelse: 
I. beträtTande grunderna för omyndighetsförklaring att riksdagen 

- med förklaring att propositionen 1974: 142 i denna del inte 



LL 1974:38 80 

kunnat oforiindrad godtas - för sin del med bil~lil till motionen 
197-l: 1949. yrkandet I, antar I 0 kap. I ~ förslaget ti 11 lag om 
iindring i föriildrabalken IFBJ med i nedan angivna som rc

sen·anternas .f(it:\lag betecknad lydelse: 

Kung/. M qj: rs .fiirslag R esc1Tan1 ernas .f (h·slag 

10 kap. 

l * 
Den som fyllt aderton år skall av 

riitten IOrklaras omyndig. om han på 
grund av psykisk sjukdom, hiirnrnad 
förstimdsutveckling eller psykisk ab
normitet av annat slag iir ur ständ 
att v~mla sig eller sin egendom och 
det icke iir tillriickligt att god man 

mrordnas för honom eller att han på 
annat mindre ingripande siitt rnr bi
-~t[md i v(irden av sina angeliigenhe
ter. 

Den som fyllt aderton år skall av 
riittcn t~)rklaras omyndig: 

I. oni han pä grund av psykisk 
sjukdom. hiimmad förståndsutveck
ling eller psykisk abnormitet av an
nat slag iir ur stånd att v[irda sig eller 
sin egendom: 

2. om han genom slöseri eller an

nw1 gro\' mnvård m· sin egendom eller 

eljest genom otillbörligt .tö1farafl(/e 

med m·seende d egendomen äventyrar 

sin cll<'r sin fami(is rältärd: 

3. om han är hem/al/en dt missbmk 

ar ru.1girande medel och i Jii(id därav 

icke kan rdrda sig eller sin egendom: 

eller 

4. om han på grund m· ~iukdom, 
.fiirsl'i/gat hii!wlfillmlnd. · lvre. uer/ä

renhet eller annan orsak bchiil'er an
nans histclnd i rdrden m· sina angelä

genheter och ar sådan anledning \iiilv 

begär all h/il'ujiirklarad omyndig eller 

samzi·ckcr därtill. 

Vad i.!iirsta szrcket sagts gälll'f' icke 
om det iir tillriickligt att god man för

ordnas for honom eller att han p[t 
annat mindre ingripande siitt får bi
stånd i v{irden av sina angchigenhc

ter. 

2. bctriiffondc slopande av släkrskapsbcstämme/sc11, sål'ill arser .flir111y11darc 

(punkt 2 i utskottets hemstiillanl 

av herr Winherg (ml och fru Lindquist lm) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets hctiinkande som börjar på s. 50 med '"Vad 

först" och slutar på s. 51 med "i fråga" bort ha följande lydelse: 
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Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det iir oHimpligt att slopa 
den nuvarande regeln i l l kap. 5 ~ föriilclrabalken om att elen omyndiges 
anhöriga biir ha företriide till uppdraget som förmyndare. Utskottet anser 
att IOrslaget på denna punkt stiimmer dåligt Ö\"Crens med den uppfi.1ttning 
angående förmyndarens plikter som samtidigt kommer till uttryck i pro
positionen, niimligen att ökad vikt hör liiggas vid tillgodoseendet av mynd
lingens hehtw av personligt stöd. Sjrskilt med hiinsyn till angeHigenheten 
av att den omyndige får tillfredsstiillancle personlig omvårdnad torde enligt 
utskottets uppfattning en släkting eller annan niirstående många gånger vara 
Wmpligast som förmyndare. Utskottet vill dock i anslutning hiirtill framhålla 
att sliiktskapshestiimmelsen iir fakultativ od1 således inte himlande för dom
stolarna. lkstiimmclsen utgör diirför ej nt1got hinder mot att riitten tar hiinsyn 
till de siirskilda omsUindigheter som kan föreligga i det enskilda fallet och 
som m(1hiinda talar i annan riktning. Om man emellertid skulle helt slopa 
den nuvarande. fakultativa sliiktsbpshestiimmelsen torde det såsom mo
tioniircrna framhäll it uppstå risk flir att förmynderskapet så småningom kom

mer att institutionaliseras och diirrnecl komma att sakna elen personliga 
priigel som iir önskviird. En fakultativ sliiktskapsbestiimmelse kan också 
bidra till att förhindra att alltför många förmynderskap samlas hos en och 
samma person. Utskottet delar diirför motioniircrnas uppfattning att den 
nuvarande sliiktskapshestiimmelsen i 11 kap. 5 ~ föriildrahalken bör behållas. 

def~ att utskottets hemstiillan under 2 bort ha följande lydelse: 
2. hetriiffande slopande av sliiktskapsbestiimmelsen. såvitt avser 

förmyndare. att riksdagen med bifall till motionen 1974:1949, 
yrkandet 2. såvitt nu iir i fråga. godkiinner vad utskottet anfört 

i denna del. 

3. betriiffande l'i.1sa {lffso111·rso111.för111r11darc(punkt 3 i utskottets hemstiillanl 

av herrar Svanström (c), Börjesson i Falköping (c), Torwald (c), Olsson 
Sundsvall (c) och fru Fredgardh (c), som anser 

de/1· att det stycke i utskottets beliinkande som börjar på s. 52 med orden 
"Sammanfattningsvis anser" och slutar med orden "motionen 1974: I 946" 
bort ha följande lydelse: 

Sammanfattningsvis anser utskottet sålunda att i lagen inte bör införas 
ett uttryckligt förbud att till förmyndare utse den som på grund av avtal 
eller tjänst har att ta befattning med den omyndiges angelägenheter. Ett 

förordnande av förmyndare i de fall som tas upp i motionen bör dock få 

ske endast i undantagsfall och först efter noggrann lämplighetsprövning, 
varvid bör beaktas de synpunkter som utskottet ovan anfört. För att un
derstryka vikten av restriktivitet vid utseende av förevarande slag av för

myndare bör enligt utskottets mening i anledning av motionen 1974: 1946, 
yrkandet I, i lagtexten införas ett tilliigg av innebörd att till förmyndare 
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får endast i den mån särskilda skäl föreligger utses den som på grund av 

avtal eller tjänst har att ta befattning med den omyndiges angelägenheter. 

dd> att utskottets hemställan under 3 bort ha följande lydelse: 

3. beträffande vissa personer som förmyndare att riksdagen i an

ledning av motionen 1974: 1946, yrkandet I, såvitt nu är i fråga, 

godkänner vad utskottet anfört i denna del. 

4. beträffande .fijrmy11dare (punkt 4 i utskottets hemställan) 

av herr Winberg (m) och fru Lindquist (m) som - under förutsättning 

av bifall till reservationen 2 - anser att utskottets hemställan under 4 bort 

ha följande lydelse: 

4. beträffande förmyndare att riksdagen - med förklaring att pro

positionen i denna del inte kunnat oförändrad godtas - för 

sin del med bifall till motionen 1974: 1949, yrkandet 2 och med 

avslag på motionen 1974: 1946, yrkandet I, båda såvitt nu är 

i fråga, antar 11 kap. 5 ~ förslaget till lag om ändring i FB 

med i nedan angivna som reservanternas.förslag betecknad ly

delse: 

Kungl. Mqj:tsfbrslag Reserva11temas .fiirslag 

11 kap. 

H 
När förmyndare skall förordnas,· Niir förmyndare skall förordnas, 

skall därtill utses en rättrådig, erfaren skall därtill utses en rättrådig, erfaren 

och i övrigt Himplig man eller kvin- och i övrigt lämplig man eller kvin-

na. na, helst 11ågon som är med den omyn

dige besläktad eller besvågrad eller el

jest står honom nära. 

För underåriga - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - tala däremot. 

5. beträffande .tbrmyndare (punkt 4 i utskottets hemställan) 

av herrar Svanström (c), Börjesson i Falköping (c), Torwald (c), Olsson 

Sundsvall (c) och fru Fredgardh (c) som - under förutsättning av bifall 

till reservationen 3 - anser att utskottets hemställan under 4 bort ha följande 

lydelse: 

4. beträffande förmyndare att riksdagen - med förklaring att pro

positionen i denna del inte kunnat oförändrad godtas - för 

sin del i anledning av motionen 1974: 1946, yrkandet I och 

med avslag på motionen 1974:1949, yrkandet 2, båda såvitt 

nu är i fråga, antar 11 kap. 5 ~ förslaget till lag om ändring 

i FB med i nedan angivna som resermnternasförslag betecknad 

lydelse: 
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Kungl. Maj:t.1· .förslag R rservamrmas .förslag 

11 kap. 

5§ 

83 

När förmyndare - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - eller kvinna. 

Till .förmyndarr .tär rndast i den 

mån särskilda skäf./örel~~gcr utses den 

som på gmnd G\' avtal eller (iänst har 

att ta bl'.fattning med omyndigs ange

/ägrnhetN. 

För underåriga - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - tala däremot. 

6. beträffande .förmyndare (punkt 4 i utskottets hemställan) 

av herrar Svanström (c), Börjesson i Falköping (c), Torwald (c), Winberg 

(m), Olsson i Sundsvall (c), fru Fredgardh (c) och fru Lindquist (m) som 

- under förut$ättning av bifall till såväl reservationen 2 som reservationen 

3 - anser att utskottets hemställan under 4 bort ha följande lydelse: 

4. beträffande förmyndare att riksdagen - med förklaring att pro

positionen i denna del inte kunnat oförändrad godtas - för 

sin del med bifall till motionen 1974:1949, yrkandet 2, och 

med anledning av motionen 1974:1946, yrkandet l, båda såvitt 

nu är i fråga, antar 11 kap. 5 ~ förslaget till lag om ändring 

i FB ned i nedan angivna som reservantrrnas.förslag betecknad 

lydelse: 

Kungl. Afqj:1s /iirs/ag Resrrvanternas .förslag 

11 kap. 

5§ 

När förmyndare skall förordnas, När förmyndare skall förordnas, 

skall därtill utses en rättrådig, erfaren skall därtill utses en rättrådig, erfaren 

och i övrigt lämplig man eller kvin- och i övrigt lämplig man eller kvin-

na. na, helst någon som är med den omyn

dige hes/äktad eller brsvågrad eller el

jest står honom nära. 

Till .förmyndare .far endast i den 

mån särskilda skä/jlireligger utses den 

som på grund av al'ta/ ellrr 1jänst har 

a11 ta befattning med omyndigs ange

/ägenhe1er. 

För underåriga - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - tala däremot. 
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7. betriiffondc i11skri\'lli11g m·fiirmyndNskap (punkt 5 i utskottets hemstiillan) 

av herr llenmark (fp). som anser 

dels att det avsnitt i utskottets bctiinkandc som börjar på s. 54 med "Ut
skottet vill" och slutar på s. 55 med "i fråga" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill till en början framhålla att det är önskvärt att det faststiills 
en beloppsgriins som följer föriindringarna i penningviirdet. Utskottet finner 
det därför Himpligt att. så~om förordas i propositionen. anknyta gränsen 
till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Utskottet delar emellertid 
motioniirernas uppfattning att elen i propositionen föreslagna beloppsgränsen, 

två gånger giillancle basbelopp, iir alltför hög. Propositionens förslag innebiir 
att griinsen för närvarande skulle utgöra 18 000 kronor. Mot förslaget att 
gränsen skall sättas vid en så avseviird summa har kritik framförts av Oera 
remissinstanser. såsom Stockholms överförmyndarnämnd, föreningen Sve
riges överförmyndare och Svenska sparbanksförcningcn. Liknande kritik 
har också framförts till utskottet av allmänna advokatbyrån i Göteborg. 
Enligt utskottets mening iir inviindningarna mot förslaget på denna punkt 
övertygande. Överförmyndarorganisationernas erfarenheter tyder uppenbar
ligen på att kontroll av förmynderskap ofta erfordras redan när värdet av 

den underåriges egendom överstiger ett basbelopp. dvs. för närvarande 9 000 
kronor. Utskottet vill siirskilt peka på att det är vanligt att barn vid förälders 
frånfälle erhåller försiikringsbclopp från tjiinstegrupplivförsiikring. I Oertalet 
fall uppgår för niirvarande sådant försäkringsbelopp till 13 000 kronor. Be
loppet insätts regelmässigt av försäkringsgivaren på spärrad räkning för mot
tagaren. I en familj med Oera barn kan utfallande försäkringsbelopp uppgå 
till en avsevärd summa. Överförmyndaren kommer med de föreslagna in
skrivningsreglerna att få lämna tillstånd till uttag från den spärrade räkningen 
utan att i efterhand kunna utöva kontroll över hur medlen använts. Enligt 
utskottets mening framgår det av de ovannämnda remissyttrandena från 
överförmyndarorganisationerna att det erfarenhetsmässigt föreligger ett be
hov av att viss kontroll kan utövas över förbrukningen av sådana försäk
ringsbelopp. Utskottet delar vidare motioniirernas uppfattning om att det 
iiven med hänsyn till underårigas egendomsförhållanden i övrigt iir liimp
ligare att sätta gränsen vid ett basbelopp. 

På grund av vad sålunda anförts tillstyrker utskottet bifall till motionen 

1974:1948. yrkandet 2. 

def1 att utskottets hemstiillan under 5 bort ha följande lydelse: 
5. beträffande inskrivning av förmynderskap att riksdagen - med 

förklaring att det i propositionen framlagda förslaget till lag 
om ändring i FB inte kunnat i oförändrat skick antas - med 
bifall till motionen 1974: 1948, yrkandet 2. för sin del antar 
12 kap. I ~ i forslagct med i nedan angivna som reservantens 

fiirs/ag betecknad lydelse: 
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Kungl. Maj:ts f(frslag Reservantens .förslag 

12 kap. 

I § 

Förmynderskap för underårig 

skall inskrivas, då 

I. särskild förmyndare förordnas 

för den underårige, 

2. den underårige annorledes än 

genom upptagande av lån har för

värvat egendom, som skall stå under 

förmyndarens förvaltning och som 

till sitt viirde överstiger ett belopp 

motsvarande tl'<l gånger gällande 

basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring, 

Förmynderskap · för underårig 

skall inskrivas, då 

I. särskild förmyndare förordnas 

för den underårige, 

2. den underårige annorledes än 

genom upptagande av lån har för

värvat egendom, som skall stå under 

förmyndarens förvaltning och som 

till sitt värde överstiger ett belopp 

motsvarande gällande basbelopp en

ligt lagen (1962:381) om allmän för

säkring, 

3. r1itten av annan särskild anled- 3. rätten av annan särskild anled-

ning finner att inskrivning bör ske. ning finner att inskrivning bör ske. 

Inskrivningen skall - - -(Kungl. Maj:ts förslag)- - -Stockholms tingsrätt. 

8. beträffande .formyndares plikter (punkt' 6 i utskottets hemställan) 

av herr Winberg (m) och fru Lindquist (m), som anser 

del1· att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 55 med "Syftet 

med" och slutar på s. 56 med "denna del" bort ha följande lydelse: 

Utskottet kan i och för sig ansluta sig till föredragande statsrådets upp

fattning att omsorgen om myndlingens person är en minst lika viktig uppgift 

för förmyndaren som förvaltningen av myndlingens förmögenhet. Utskottet 

anser emellertid att en föreskrift om att i förmyndarens uppgift även in

rymmes vårdnadsplikt inte får skymma det faktum att den förordnade för

myndarens uppgift i första hand är att förvalta den omyndiges egendom 

och företräda honom i angelägenheter som rör denna. Det finns ingen an

ledning att ändra den ordningsföljd i vilken för närvarande dessa uppgifter 

nämns. I 13 kap. I * FB bör diirför i enlighet med motionärernas förslag 

skyldigheten att förvalta myndlingens förmögenhet och företräda honom 

i angeliigenheter som rör denna nämnas före skyldigheten att sörja för mynd

lingens person. Därmed vinner man också den fördelen att uppgifterna 

nämns i samma ordningsföljd i förevarande paragraf som i 15 kap. 19 § 

och 18 kapc 3 § FB. Utskottet tillstyrker följaktligen bifall till motionen 

1974: 1949, yrkandet 3. 

dels att utskottets hemställan under 6 bort ha följande lydelse: 

6. beträffande förmyndares plikter att riksdagen - med förklaring 

att det i propositionen framlagda förslaget till lag om ändring 

i FB inte kunnat i oförändrat skick antas - med bifall till mo-

7 Riksdagen /97-1. 8 sam/. Nr 38 
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tionen 1974:1949, yrkandet 3, för sin del antar 13 kap. l § i 

förslaget med i nedan angivna som reservanternas .förslag be

tecknad lydelse: 

Kung I. Afaj: ts .förslag Reservanternas .förslag 

13 kap. 

l § 

Förmyndaren har att sörja för 

myndlingens person samt att förval

ta myndlingens förmögenhet och fö

reträda honom i angelägenheter som 

röra denna. 

Det åligger.förmyndaren att förval

ta myndlingens förmögenhet och fö

reträda honom i angelägenheter som 

rör denna. Det åli.~ger likaså förmyn

daren att sörja för myndlingens per

son. 

9. beträffande .förmyndares .förvaltning av omyndigs egendom (punkt 8 i ut

skottets hemställan) 

av herr Henmark (fp) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som på s. 57 börjar med "Ut

skottet har" och slutar med "yrkandet r bort ha följande lydelse: 

Såsom framgår av det ovan anförda har utskottet förordat att riksdagen 

med bifall till förevarande motion måtte besluta om sådan ändring av 12 

kap. l § förslaget till lag om ändring i föräldrabalken att gränsen för in

skrivning av förmynderskap sätts vid ett basbelopp. I enlighet med vad 

motionärerna anför bör i överensstämmelse härmed även gränsen för nu 

ifrågavarande förmåner sättas vid ett basbelopp. Utskottet tillstyrker därför 

motionen 1974: 1948 även i denna del. 

dels att utskottets hemställan under 8 bort ha följande lydelse. 

8. beträffande förmyndares förvaltning av omyndigs egendom att 

riksdagen - med förklaring att det i propositionen framlagda 

förslaget till lag om ändring i FB inte kunnat i oförändrat skick 

antas - med bifall till motionen 1974: 1948, yrkandet 3. för 

sin del antar 15 kap. 12 § i förslaget med i nedan angivna 

som resen•antens .förslag betecknad lydelse: 

Kung I. Maj: ts förslag Reservantens .förslag 

15 kap. 

12§ 

Förvärvar omyndig - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - särskilt stadgat. 

Äger omyndig att av dödsbo utfå Äger omyndig att av dödsbo utfå 

värdehandling eller penningar på värdehandling eller penningar på 

grund av giftorätt, arv eller testa- grund av giftorätt, arv eller testa-
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Kungl. Mqi:rsjörslag 

mente eller såsom underhåll enligt 

8 kap. ärvdabalken, vare boutred

ningsman eller testamentsexekutor 

pliktig att, såframt ej värdet iir ringa 

eller överförmyndaren eljest medgi

ver undantag, nedsätta värdehand

lingen eller inbetala medlen hos 

bank enligt vad i första stycket stad

gas. Vad nu sagts om skyldighet att 

inbetala penningmedel hos bank 

skall ock gälla, där någon, som här 

i riket driver försäkringsrörelse, skall 

utgiva försäkringsbelopp, som till

kommer omyndig, och fråga ej är om 

försäkringsbelopp, som den omyn

dige äger att själv förvalta. I fråga 

om pension, livränta eller annan på 

grund av försäkring utgående perio

disk förmån gäller att inbetalning 

hos bank skall ske i den mån för

månen för kalenderår överstiger ett 

belopp motsvarande rvå gånger det 

basbelopp enligt lagen ( 1962:381) om 

allmän försiikring som gällt vid årets 

början. 

87 

Rcservanrcns .förslag 

mente eller såsom underhåll enligt 

8 kap. ärvdabalken, vare boutred

ningsman eller testamentsexekutor 

pliktig att, såframt ej värdet är ringa 

eller överförmyndaren eljest medgi

ver undantag, nedsätta värdehand

lingen eller inbetala medlen hos 

bank enligt vad i första stycket stad

gas. Vad nu sagts om skyldighet att 

inbetala penningmedel hos bank 

skall ock gälla, där någon, som här 

i riket driver försäkringsrörelse, skall 

utgiva försäkringsbelopp, som till

kommer omyndig, och fråga ej är om 

försäkringsbelopp, som den omyn

dige äger att själv förvalta. I fråga 

om pension, livränta eller annan på 

grund av försäkring utgående perio

disk förmån gäller att inbetalning 

hos bank skall ske i den mån för

månen för kalenderår överstiger ett 

belopp motsvarande det basbelopp 

enligt lagen (1962:381) om allmän 

försiikring som gällt vid årets början. 

I andra --- (Kungl. Maj:ts förslag) --- hos bank. 

Den som - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - förmyndare därom. 

10. beträffande överförmyndares kvali/ikarioner (punkt 16 i utskottets hem

stiillan) 

av herr Winberg (m) och fru Lindquist (m), som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som på s. 63 börjar med orden 

"Utskottet anser" och slutar med orden "motionen 1974: 1949" bort ha föl

jande lydelse: 

Utskottet anser emellertid i likhet med föredragande statsrådet att man 

inte i lagen bör uppställa krav på formell kompetens. Enligt utskottets upp

fattning är det däremot av vikt att lagen till ledning för kommunfullmäktige, 

som har att välja överförmyndare och ledamot i överförmyndarnämnd, anger 

vilka fordringar i fråga om kunskaper och erfarenheter som bör ställas på 

innehavare av nämnda befattningar. Motionärernas förslag till vad lagen 

i sådant hänseende bör innehålla ansluter sig till vad förmynderskapsut-
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redningen föreslog i sitt betänkande. Utskottet finner sig för sin del kunna 

biträda motionärernas förslag. 

På grund av det anförda tillstyrker utskottet bifall till yrkandet 4 i motionen 

1974:1949. 

dels att utskottets hemställan under 16 bort ha följande lydelse: 

16. beträffande överförmyndares k valilikationer att riksdagen -

med förklaring att propositionen i denna del inte kunnat oför

ändrad godtas - för sin del med bifall till motionen 1974:1949, 

yrkandena 4 och 5, antar 19 kap. 8 § förslaget till lag om ändring 

i FB med i nedan angivna som reser1·anternas.fiirslag betecknad 

lydelse: 

Kungl. Af aj: ts .fiirslag R eservantemas förslag 

19 kap. 

8 ~ 
Överförmyndare, ledamot i över

förmyndarnämnd och ersättare skola 

vara myndiga och kyrkobokförda i 

kommunen och få ej vara i konkurs

tillstånd. 

Överförmyndare, ledamot i över

förmyndarnämnd och ersättare skola 

vara myndiga svenska medbU1gare 

och kyrkobokförda i kommunen och 

få ej vara i konkurstillstånd. De skola 

likaså mra 1•ii/.f(jr/åma i de praktiska, 

ekonomiska och juridiska frdgor som 

äro av betydelse .fiir (iiinsten. 

Lagfaren tjänsteman - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - tillstånd diirtill. 

Ej må --- (Kungl. Maj:ts förslag) --- av kommunfullmäktige. 

11. beträffande ikra_l;triidande 111. m. (punkt 24 i utskottets hemställan) 

av herr llammarberg (sl, fru Åsbrink (s), herrar Andersson i Södertälje 

(s), Olsson i Timrå (s), Israelsson (vpk), fru Hjalmarsson (s) och fru Johansson 

I lovmantorp (s), som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som på s. 73 börjar med orden 

"Den nu" och slutar på s. 74 med orden "vidare åtgärd" bort ha följande 

lydelse: 

Den nu föreslagna lagstiftningen är en i många avseenden angelägen och 

eftertraktad reform. Här må särskilt framhållas förslagen om inskränkning 

av grunderna för omyndighetsförklaring, vidgade möjligheter att förordna 

god man, effektivare åtgärder för att få till stånd hävanden av inte längre 

erforderliga omyndighetsförklaringar samt ökat riittsskydd när det gäller för

farandet vid omyndighets- och myndighetsförklaringar. Såsom framgår av 

vad utskottet inledningsvis anfört har utredningsarbetet tagit lång tid, något 

som bl. a. föranlett motionsyrkanden vid såväl 1972 och 1973 års riksdagar 

som vid innevarande års riksdag. Vid 1973 års riksdagsbehandling under-
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strök utskottet och riksdagen angelägenheten av att förslag till ny förmyn

derskapslagstiftning snarast förelades riksdagen. Med hänsyn till det anförda 

anser utskottet att del nu är av vikt att riksdagen - även om tiden intill 

dess lagstiftningen avses träda i kraft är kort - gör vad på riksdagen an

kommer för att inte reformens förverkligande skall försenas ytterligare ett 

år. 

Såsom framgår av vad utskottet på flera ställen i det föregående anfört 

innebär de föreslagna lagändringarna att överförmyndarna får nya viktiga 

uppgifter. Utskottet medger att detta kan komma att innebära en i viss 

mån ökad belastning på överförmyndarorganisationen. På många håll har 

överförmyndarna emellertid redan erforderliga kansliresurser till sitt för

fogande. I de fall diir sådana saknas torde överförmyndaren kunna anlita 

kommunens kansli. 

För kommunerna innebär ett ikraftträdande den 1 januari 1975 sett från 

kostnadssynpunkt att de kan komma att få betala en viss förstärkning av 

den nuvarande organisationen och vidare bli nödsakade att utge vissa för

myndar-, god mans- och överförmyndararvoden i anledning av uppdrag 

som upphör under år 1975. Enligt utskottets uppfattning rör det sig dock 

här om marginella kostnader. Kommunerna måste vidare under år 1975 

förbereda den nya överförmyndarorganisationen, som skall börja sin verk

samhet den I januari 1976. Detta kan självfallet medföra ökade kostnader. 

Dessa blir dock desamma vare sig lagstiftningen till vissa delar träder i 

kraft elen I januari 1975 eller i sin helhet först elen I januari 1976. 

Det förhållandet att riksdagen kommer att behandla utskottets betänkande 

först den 14 december 1974 kan vidare föra med sig att den nya lagstiftningen 

inte utkommer från trycket i Svensk författningssamling förrän lagstiftning

en redan trätt i kraft. Det kan dock i så fall endast röra sig om några dagar. 

Även om det självfallet är mindre tillfredsstiillande att lagtexten inte är 

tillgängpg vid ikraftträdandet, vill utskottet peka på att detta förhållande 

inte är alldeles ovanligt. Eftersom det, såsom utskottet nyss anfört, endast 

kan komma att röra sig om få dagar mellan ikraftträdandet och publiceringen 

av lagstirtningen, torde olägenheterna för domstolar, överförmyndare och 

andra berörda bli obetydliga. 

Sammanfattningsvis konstaterar utskottet sålunda att det föreslagna 

ikraftträdandet av lagstiftningen visserligen kan medföra svårigheter. Dessa 

är dock enligt utskottets uppfattning inte av sådan omfattning att det finns 

anledning för riksdagen att senarelägga ikraftträdandet. På grund av det 

anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 1974: 1947, 1974: 1948 och 

1974:1949, samtliga såvitt nu iir i fråga. 

Såsom framgår av vad utskottet anfört i det föregående är övergångs

bestämmelserna, i vad avser arvode till överförmyndare, inte helt entydiga. 

Utskottet föreslår därför i anledning av motionen 1974:1947, yrkandet 4, 

att övergångsbestämmelserna beträffande arvode och annan ersiittning till 

förmyndare, gode män och överförmyndare i förtydligande syfte formuleras 
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om och får följande lydelse: Äldre bestämmelser i fråga om arvode och 
annan ersiittning till förmyndare, gode män och överförmyndare gäller dock 
fortfarande, i den mån ersättningen avser uppdrag under tid före den 1 
januari 1975 eller, såvitt gäller överförmyndare, tillsyn över sådant uppdrag. 

Den sålunda föreslagna arvodesbestämmels(';!n innebär, såvitt gäller för
myndararvoden, att arvoden som hänför sig till under år 1974 utfört arbete 
och som skall bestämmas på grundval av räkningar som ges in i början 
av år 1975, skall utgå av de omyndigas medel och bestämmas enligt de 

hittillsvarande bestämmelserna i 15 kap. 19 * första stycket FB. 
När det gäller överförmyndarna innebär övergångsbestämmelsen att de 

skall även år 1975 liksom hittills uppbära arvode av de omyndigas medel 
på grundval av ovannämnda räkningar, och arvodena skall bestämmas enligt 
19 kap. 12 * FB i dess lydelse före den I januari 1975. 

De nya arvodesbestämmelserna skall således under år 1975 tillämpas en
dast i fråga om förmyndaruppdrag eller förmynderskap som upphör under 
detta år. 

dels att utskottets hemställan under 24. bort ha följande lydelse: 
24. att riksdagen beträffande ikraftträdande m. m. - med förklaring 

att propositionen i denna del inte kunnat oförändrat godtas 
med avslag på motionerna 1974:1947, yrkandet 2, 1974:1948, 
yrkandet 4, och 1974:1949, yrkandet 7, samt i anledning av 
motionen 1974:1947, yrkandet 4, antar dels förslaget till lag 
om ändring i giftermålsbalken, dds ikraftträdande- och över
gångsbestämmelser till lag om iindring i FB med i nedan an
givna Så'iom resen•anternasjbrs/ag betecknad lydelse, del.si pro
positionen föreslagna sådana bestämmelser till övriga lagför
slag. 

Kung/. Af qj: ts .törs/ag 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1976, såvitt gäller bestämmel

serna i 19 kap. 2-1I.14och16-18 ~*· 
och i övrigt den 1 januari 1975. Äldre 
bestämmelser i fråga om arvode och 
annan ersättning till förmyndare, 
gode män och överförmyndare gäller 
dock fortfarande, i den mån ersätt
ningen avser tid före den 1 januari 
1975. Vidare skall uppgift enligt 17 
kap. 7 s lämnas i fråga om tillsyn 
över förvaltning som skett före 
nämnda tidpunkt. 

Rcsermnternas .fiirslag 

Denna lag träder i kraft den 1 ja
nuari 1976, såvitt gäller bestämmel
serna i 19 kap. 2-11, 14och 16-18 ~~
och i övrigt den 1 januari 1975. Äldre 
bestiimmelser i fråga om arvode och 
annan ersättning till förmyndare, 
gode män och överförmyndare gäller 
dock fortfarande, i den mån ersätt
ningen avser Ufl[ldrag under tid före 
den I januari 1975 eller. sål'itt gäller 

överförmyndare. tillsyn över sådant 

uppdrag. Vidare skall uppgift enligt 

17 kap. 7 * lämnas i fråga om tillsyn 
över förvaltning som skett före 
nämnda tidpunkt. 



LU 1974:38 91 

Skall någon - - - (Kungl. Maj:ts förslag) - - - av själsverksamheten. 

Val av --- (Kungl. Maj:ts förslag) --- år 1976. 

I fråga om --- (Kungl. Maj:ts förslag) --- år 1975. 

12. beträffande skydd.för omyndigs medel mot.förskingring (punkt 26 i utskot

tets hemställan) 

av herr Hammarberg (s), fru Åsbrink (s), herrar Andersson i Södertälje 

(s). Olsson i Timrå (s), fru Nilsson i Sunne (s), herr Israelsson (vpk) och 

fru Hjalmarsson (s), som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som på s. 70 börjar med orden 

"Utskottet är" och slutar på s. 71 med orden "mans förskingring" bort 

ha följande lydelse: 

Utskottet delar direktivens ståndpunkt att det i princip skulle föra för 

långt att införa statligt ersättningsansvar vid ren förmögenhetsskada. Ut

skottet anser sig emellertid inte kunna helt utesluta möjligheten att det 

finns brottskategorier där omständigheterna är sådana att ett statligt er

sättningsansvar även vid ren förmögenhetsskada kan anses motiverat. Hu

ruvida detta kan vara fallet vid förskingring av omyndigs medel saknar 

utskottet underlag för att nu kunna bedöma. Utskottet kan därför inte till

styrka motionsyrkandet. som ju innebär att riksdagen utan att ha tillgång 

till ett fullständigt beslutsunderlag omedelbart skall ta ställning till frågan 

om statligt ersättningsansvar vid nu angivna brott och vid förmyndares 

oaktsamhet. 

Utskottet finner inte heller att det föreligger skäl för riksdagen att hos 

Kungl. Maj:t hemställa om särskild utredning av förevarande fråga. Såsom 

utskottet uttalade redan föregående år är frekvensen av förluster på grund 

av förskingring av omyndigs medel nämligen ringa. Den nu föreslagna re

formen av förmynderskapslagstiftningen innebär vidare att kontrollen över 

förmyndare. gode män och boutredningsmän skärps och effektiviseras. Detta 

fårhållandc måste enligt utskottets uppfattning ytterligare minska den re

lativt ringa risken för förskingringar av förmyndare och gode män. Innan 

erfarenheter av den nya lagstiftningen vunnits bör enligt utskottets mening 

inga ytterligare åtgärder vidtas. Utskottet förutsätter emellertid att Kungl. 

Maj:t noga följer utvecklingen på området och vidtar åtgärder om så visar 

sig erforderligt. Vad utskottet nu anfört bör ges Kungl. Maj:t till känna. 

dels att utskottets hemställan under 26 bort ha följande lydelse: 

26. beträffande skydd för omyndigs medel mot förskingring att 

riksdagen ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört i 

anledning av motionen 1974: 1947. yrkandet 3. 
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Särskilda yttranden 

1. beträffande inskril'ning 011 .förmynderskap 

av herrar Svanström (cl, Börjesson i Falköping (c), Torwald (c), Winberg 

(m), Olsson i Sundsvall (c), fru Fredgardh (c) och fru Lindquist (m) som 

anför: 

Så~om framgår av det ovan anförda (s. 54 f.) har utskottet godtagit pro

positionens förslag om att gränsen för inskrivning av förmynderskap bör 

sättas vid ett belopp motsvarande två gånger gällande basbelopp enligt lagen 

(1962:381) om allmiin försäkring. Såsom framhålls i utskottets motivering 

finns det emellertid inget siikert underlag för en närmare bestlimning av 

beloppsgränsen, utan man måste här göra en skälighetsavvägning. Avväg

ningen måste ske med beaktande av de synpunkter som utskottet anfört. 

Därvid bör särskild vikt läggas såväl vid behovet av skydd för omyndigs 

egendom som vid önskemålet att samhället inte i onödigt stor utsträckning 

utövar kontroll över den enskilde. Man kan för närvarande inte säkert över

blicka vilka konsekvenser som följer av de olika alternativ som står till 

buds i gränsdragningsfrågan. 

Vi har genom detta yttrande velat understryka att vi anser det viktigt 

att utvecklingen på denna punkt följs med särskild uppmärksamhet från 

statsmakternas sida. Om de praktiska erfarenheterna skulle komma att ge 

anledning därtill måste därför frågan om gränsbeloppets storlek snabbt tas 

upp till förnyat övervägande. 

2. beträffande ersättning till .förmyndare och gode 111ii11 

av herr Torwald (c) som anför: 

Jag delar motionärens och utskottets uppfattning, att förmyndares och 

god mans insatser för den omyndiges personliga vårdnad bör betraktas såsom 

en handikappsomsorg. I princip anser jag därför att samhället bör stå för 

de kostnader som uppkommer i samband därmed. Jag tror inte heller att 

del skulle bli speciellt betungande för vederbörande förmyndare och god 

man att särredovisa sina arbetsinsatser på detta område. Jag utgår emellertid 

från att överförmyndarna och överförmyndarnämnderna kommer att ta sär

skild hänsyn till dessa förhållanden vid arvodesbestämning liksom vid av

vägningen av i vad mån myndlingen skall bidra med egna medel. På grund 

härav har jag ansett mig tills vidare kunna acceptera utskottets avslag på 

motionen tills det är möjligt att något utvärdera erfarenheterna av den nya 

förmynderskapslagstiftningen. 

3. beträffande .förmyndares redol'isningsskyldighet 

av herrar Svanström (c), Börjesson i Falköping (cl, Torwald (c). Olsson 

Sun"dsvall (c) och fru Fredgardh (c) som anför: 

Såsom framgår av det ovan anförda (s. 60) har utskottet sett positivt på 
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motionsyrkandct. Utskottet har dock inte velat tillstyrka en uttrycklig lag

regel om att det skall åligga förmyndarna att i sina redovisningar redogöra 

även för sina insatser beträffande den personliga omvårdnaden och intres

sebevakningen. Utskottet har som skiil härför åberopat att utskottet anser 

att motion~irernas önskemål kan bli tillgodosett utan en sådan lagregel. Efter

som vi delar den uppfattningen har vi kunnat ansluta oss till utskottets 

skrivning. 

Med detta yttrande har vi velat betona att vi anser förevarande fråga 

viktig. Vi fårutsälter att Kungl. Maj:t följer utvecklingen på området och 

vidtar erforderliga åtgiirder, om det skulle visa sig att de omyndiga inte 

får den personliga omvårdnad som avsetts. 

4. betriiffande hörande av lagrdde! 

av herr Winberg (m) och fru Lindquist (m) som anför: 

Vid flera tillfällen och på olika sätt har från moderata samlingspartiet 

påtalats nackdelen av att civilrättsliga lagstiftningskomplex numera i be

tydande omfattning framhiggs för riksdagen utan att de dessförinnan un

derställts lagrådets granskning. Inte heller lagförslaget i förevarande betän

kande har granskats av lagrådet. 

Under utskottsbehandlingen har framkommit alt propositionen är behäf

tad med bristfälligheter i olika avseenden. Utskottet har därför nödgats kom

pleltera den föreslagna lagtexten. En lagrådsgranskning hade otvivelaktigt 

underlättat behandlingen av ärendet i såväl utskott som kammare. Det är 

enligt vår mening hell otillfredsställande att genomgripande ändringar i en 

så central fråga inom familjerätten som förmynderskapsreglerna utgör äger 

rum utan lagrådets hörande. Behandlingen har dessutom försvårats av den 

knappa tid som stått riksdagen till buds. 
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Bilaga 

A Y utskottet föreslagna ändringar i lagförslagen 

1 Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

Kungl. AJaj:ts förslag U1skotrr1s förslag 

13 kap. 

4§ 

Förmyndaren skall med omsorg 

och nit vårda myndlingens rätt och 

främja hans bästa. Han skall därvid 

se till att myndlingens medel i skälig 

omfattning användas till hans nytta. 

Förmyndaren skall med omsorg 

och nit vårda myndlingens rätt och 

främja hans bästa. Härvid skall fiir

myndarcn se till att myndlingens me

del i skälig omfattning användas till 

nytta .för myndli11gr11. 

19 kap. 

H 
Överförmyndare väljes av kom- Överförmyndare väljes av kom-

munfullmäktige. För varje överför- munfullmäktige. För överförmyn-

myndare väljes en erslittare. dare väljes en ersättare. 

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnd väljas av kommunfull

mäktige till det antal fulimäktige bestämma. Antalet ledamöter får dock 

ej understiga tre. 

Val GI' lrdamöter och ersälfare i 

övrrfiirmyndarnäm11d skall mra pro

portio11cllt. om del begäres av mi11s1 

sd mdnga vä(iande. som mo1smra del 

tal. vilkCI erhdl/es. om sam1liga 1•äl

ja11drs antal delas med det antal per

so11er valr1 m•ser. ökat med I. Omtor

fara11de1 vid sddant propor1io11el/1 val 

(i11nas särskilda brstämmrlser. 

Sker ej val av ersättare i överförmyndarnämnd proportionellt, skall tillika 

bestämmas den ordning i vilken ersättarna skola inkallas till tjänstgöring. 

Då val av överförmyndare. ledamot av överförmyndarnämnd eller er

sättare förrättats, skall det genast anmälas till rätten. Har val ej skett i 

behörig tid. skall rätten göra anmälan därom hos länsstyrelsen. som tillser 

att valet hålles så snart ske kan. 
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Kungl. Maj:tsförs/ag 

Överförmyndare, ledamot i över
förmyndarnämnd och ersättare skola 
vara myndiga och kyrkobokförda i 
kommunen och får ej vara i konkurs
tillstånd. 

8 s ~ 

95 

Utskottets förslag 

Överförmyndare, ledamot i över
förmyndarnämnd och ersällare skola 
vara myndiga SV('llska 111('dbo1:t:arf' 

och kyrkobokförda i kommunen och 
få ej vara i konkurstillstånd. 

Lagfaren tjiinsteman vid tingsräll får ej vara överförmyndare. ledamot 
i överförmyndarnämnd eller ersätlare inom domsagan, om ej regeringen 

för särskilt fall meddelat tillstånd diirtill. 
Ej må annan avsäga sig uppdrag att vara överförmyndare, ledamot i över

förmyndarnämnd eller ersättare än den som under de tre senast förflutna 
åren fullgjort sådant uppdrag, den som uppnått sextio års ålder eller den 
som eljest uppgiver förhinder. vilket godkännes av kommunfullmäktige. 

lH 
Vid omröstning i överförmyndarnämnd i ärende enligt denna balk gälla 

i tillämpliga delar bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken. Om ledamot 
eller föredragande har skiljaktig mening, skall denna antecknas i protokoll 

eller annan handling. 
1 fråga om varje beslut av överförmyndare eller överförmyndarnämnd 

i ärende enligt denna balk skall finnas handling av vilken framgår vem 
som har fattat beslutet, vem som har varit föredragande samt beslutets 
dag och dess innehåll. Föreskrifter om i vilken utsträckning beslut skall 
innehålla de skäl som bestämt utgången finnas i 17 * förvaltningslagen 
(1971 :290). 

Protokoll hos överförmyndare el
ler överförmyndarnämnd i annat 
iirende än enligt denna balk behöver 
ej upptaga annat än förteckning över 
dem som har deltagit i handlägg
ningen samt beslutat i varje ärende. 

Öl'er/vrmy11darnii11111d får. om 

kom1111111/i1//111äkt~t:e så besluta. upp
draga åt ledamot, ersättare som har 
inkallats till tjänstgöring eller tjäns
teman hos kommunen att på nämn
dens viignar besluta i är('tule hos 

11ä11111de11. Framställning eller yttran

de till kommunfullmäktige får dock 
ej beslutas annorledes än av niimn

den samfällt. 

Protokoll hos överförmyndare el
ler överförmyndarnämnd i annat 
ärende än enligt denna balk behöver 
ej upptaga annat än förteckning över 
dem som har deltagit i handlägg
ningen samt beslutet i ärender. 

Om ko111111u11fi1//111iikrige besrämma 

det.får Öl'erförmyndamämnd uppdra

ga åt ledamot, ersättare som har in
kallats till tjänstgöring eller tjänste
man hos kommunen att på nämn
dens viignar avgöra l'issa grupper al' 

ärenden, l'ilkas beskaff(>nher skall 

angiras ifi11/111äktiges beslut. fram
stiillning eller yttrande till kom

munfullmäktige får dock ej beslu-
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Kungl. Afaj:tsförslag 

Finner den som erhållit uppdrag 
som avses i första stycket, att sam
tycke, tillstånd eller förordnande i 
visst fall ej bör meddelas, eller anser 
han frågan tveksam, skall ärendet 

hänskjutas till nämnden. Beslut som 

har fattats på grund av uppdrag som 
avses i första stycket behöver ej an
mlilas inför nämnden. 

Denna lag triider i kraft den I ja
nuari 1976, sål'itt gällN bestämmel

sema i 19 kap. l-11. 14 och 16-18 11}, 

och i Öl'rigl den/ januari 1975. Äldre 

bestämmelser i fråga om arvode och 
annan ersättning till förmyndare. 
gode miin och iil'erfiirmyndare gäller 
dock fortfarande. i den mån ersä11-

11i11gc11 avser tid före den 1 januari 
1975. Vidare' skall Uflflgifi e11/ig1 17 

kap. 7 .11· lä11111as ifråga om tillsyn ö1w 

fiJrrnltning som skett.flh·c nämnda tid

flllnkt. 

Skall någon som omyndigförkla
rats före den I januari 1975 åter för
klaras myndig, gäller bestiimmelsen 

i 20 kap. 21 * om företeende av lä

karintyg endast om grunden för 

omyndighetsförklaringen varit sin
nessjukdom, sinnesslöhet eller an-
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tas annorledes iin av niimnden 
samfällt. 

Finner den som erhållit uppdrag 
som avses i första stycket. att sam
tycke, tillstånd eller förordnande i 
visst fall ej bör meddelas, eller anser 

han frågan tveksam. skall ärendet 
hänskjutas till nämnden. Beslut i 

ärende enlig! denna halk l'ilke1 har 
fattats på grund av uppdrag som av

ses i första stycket behöver ej an
mälas inför niimnden. 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1976. Äldre bestämmelser i 
fråga om arvode och annan ersiitt

ning till förmyndare och gode män 
gäller dock fortfarande om uppdragl'l 

som .fi.irmyndare rc.11wk1il'c god man 

upphört före den I januari 1976. 

Skall någon som omyndigförkla
rats före den I januari /976 åter för
klaras myndig, gäller bestämmelsen 

i 20 kap. 21 * om företeende av lä
karintyg endast om grunden för 

omyndighetsförklaringen varit sin
nessjukdom, sinnesslöhet eller an-

nan rubbning av sjiilsverksamheten. nan rubbning av sjiilsverksamheten. 
Val av överförmyndare och ledamöter i överförmyndarnämnd samt er

sättare för dessa skall med tillämpning av denna lag äga rum första gången 
före utgången av år 1975. Valet skall avse tiden intill utgången av år 1976. 

I fråga om de överförmyndare och ledamöter i överförmyndarniimnd samt 
ersii!tare för dessa som valts enligt äldre bestämmelser upphör löpande tjiinst

göringstider vid utgången av år 1975. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i ärYdabalken 

Kungl. Mqj:ts Jjjrslag 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1975. I fråga om boutrednings

man som har förordnats före den I 
januari 1972 är rätten ej skyldig att 
kontrollera att redovisningsskyldig

het enligt 19 kap. 14 a *fullgöres, så
vida det ej påkallas av dödsbodelä
gare eller.om omyndig har del i boet. 
av överförmyndaren. 

3 Förslag till 
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Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1976. I fråga om boutrednings

man som har förordnats före den I 
januari 1972 är rätten ej skyldig att 
kontrollera att redovisningsskyldig
het enligt 19kap.14a*fullgöres,så
vida det ej påkallas av dödsbodelä
gare eller, om omyndig har del i boet, 
av överförmyndaren. 

Lag om ändring i giftermålsbalken 

Kungl. ;\fqj:ts fiirslag 

Härigenom förordnas att 15 kap. 

3 * giftermålsbalken skall upphöra 
att giilla vid utgången av år /974. 

4 Förslag till 

Utskottets .fors/ag 

llärigenom förordnas att 15 kap. 

3 ~ giftermålsbalken skall upphöra 
att giilla vid utgången av år 1975. 

Lag om aneckling av äldre godmanskap 

Kungl. AfoJ:ts .fOrs/ag 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari N75. Har god man som avses 
i I ~ före niimnda dag inbetalat för
valtade medel till statskontoret eller 
kammarkollegiet för avveckling av 
godmanskapet. tillämpas denna lag 

i fråga om ärendets vidare behand
ling. Prövning enligt 3 ~ skall dock 

ej äga rum i andra fall än när någon 

har anmält anspråk inom den i 2 * 
angivna tiden. 

Utskortets .förslag 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 19 76. Har god man som avses 
i I ~ före niimnda dag inbetalat för
valtade medel till statskontoret eller 
kammarkollegiet för avveckling av 

godmanskapet, tilliimpas denna lag 
i fråga om iirendets vidare behand
ling. Prövning enligt 3 ~ skall dock 

ej äga rum i andra fall än när någon 
har anmält anspråk inom den i 2 ~ 
angivna tiden. 
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5 Fiirslag till 
Lag om ändring i laJ?,cn (1924:322) omvårda\' omyndigs Yärdchand
lingar 

Kun~:f, Maf'tS .fiirslag Utskottets .förslag 

Denna lag triider i kraft den l ja- Denna lag träder i kraft den 1 ja-
nuari 1975, Äldre avgiftsbestämmel- nuari 1976, Äldre avgiftsbestämmel
ser i 8 *gäller dock fortfarande i fråga ser i 8 ~ gäller dock fortfarande i fråga 
om sådan vård av omyndigs värde- om sådan vård av omyndigs värde
handlingar som har ägt rum före handlingar som har iigt rum före 
ikraftträdandeL ikraftträdandet 

6 Fiirslag till 
Lag om ändring i lagen (1954:579) om n~'kterhets,,ård 

Härigenom förordnas att 67 * lagen ( 1954:579) om nykterhe1svård skall 
ha nedan angivna lydelse, 

Kung/, Afq(ts jors/ag Utskottets jiirs/ag 

6H 
Finner nykterhelsnämnd, att nå

gon, som är hemfallen åt alkohol

missbruk, bör förklaras omyndig el
ler all god man bör förordnas för ho
nom eller att förmyndare i hans stäl
le eller jämte honom bör förordnas 
för hans myndling, har nämnden att 
göra anmälan härom till överförmyn
daren, 

Anmälan till överförmyndaren 
skall också göras, om nämnden fin
ner att någon icke längre bör vara 

omyndigförklarad, 

Denna lag träder i kraft den 1 ja

nuari 1975, 

Finner nykterhetsnämnd, att nå
gon, som är hemfallen åt alkohol
missbruk, bör förklaras omyndig el
ler att god man bör fdrordnas för ho
nom eller att förmyndare i hans stiil
le eller jämte honom bör förordnas 
för hans myndling, har nämnden att 
göra anmiilan hiirom hos överför
myndaren, 

Anmälan hos överförmyndaren 
skall också göras, om nämnden fin

ner att någon icke längre bör vara 
omyndigförklarad, 

Denna lag träder i kraft den 1 ja
nuari 1976, 
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_7 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp 

Härigenom förordnas att 63 ~ lagen ( 1956:2) om socialhjälp skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Kungl. A1aj:rs .förslag Urskollers .fors/ag 

6H 
Finner socialnämnd att hjälptaga

re bör förklaras omyndig eller att god 
man bör förordnas för honom, har 
nämnden att göra anmälan härom 
hos överförmyndaren. 

Anmälan rill överförmyndaren 
skall också göras, om nämnden fin
ner att någon icke längre bör vara 
omyndigförklarad. 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1975. 

Finner socialniimnd att hjälptaga
re bör förklaras omyndig eller att god 
man bör förordnas för honom, har 
nämnden att göra anmälan härom 
hos överförmyndaren. 

Anmälan hos överförmyndaren 
skall också göras, om nämnden fin
ner att någon icke längre bör vara 
omyndigförklarad. 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1976. 
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