Regeringens proposition
1987/88: 124
om god man och förvaltare

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 februari 1988.
På regeringens vägnar

lngl'{lr Carlsson

Anna-Greta Le(jon

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås alt institutet omyndigförklaring avskaffas. I stället
införs - vid sidan av nuvarande godmansinstitut - en utbyggd form av
godmanskap benämnd förvaltarskap. Den som behöver hjälp för att handha sina angelägenheter skall i fortsiittningen i första hand få en god man.
Endast i fall där den hjälpbehövande är ur stånd att vårda sig själv eller sin
egendom och det är otillräckligt att förordna god man skall i stället en
förvaltare förordnas för honom. Ett förvaltarförordnande kan begränsas
till att avse viss egendom eller angelägenhet.
Den som får förvaltare förlorar rådigheten över det som omfattas av
förvaltaruppdraget men behåller i övrigt rätten att bestämma över sina
ekonomiska angelägenheter. Framför allt är han inte - som vid omyndigförklaring - fråntagen rösträtt vid allmänna val.
I propositionen föreslås också vissa ändringar i reglerna om god man.
Ändringarna syftar till att minska risken för att den som godmansförordnandet rör och den gode mannen företar rättshandlingar som strider mot
varandra, s. k. kolliderande rättshandlingar.
Reformen innebiir att ändringar behöver göras framför allt i föriildrabalken men också i ett stort antal andra författningar. Ett par författningar
som berörs är regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. Med hänsyn
till de tidsfrister som gäller vid grundlagsändringar har ändringsförslagen
beträffande dessa lagar behandlats med förtur. De återfinns i prop.
1987/88: 32, som överlämnades till riksdagen i november 1987.
Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124
De flesta lagförslagen i denna pri.1position har granskats av lagrådet.
Propositionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen
(s. 129), lagddets yttrande ( s. 228) och föredragande statsrådets
ställningstaganden till lagrådets ~;ynpunktcr m. m. (s. 247).
Den som vill ta del av samtliga skäl för lagförslagen måste läsa alla
tre delarna.

Propositionens lagförslag
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I Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken 1
dels att 4 kap. 2 §. 10 och 18 kap. skall upphöra att gälla,
d<'ls att nuvarande 11 kap. 1-17 §§skall betecknas 10 kap. 2-18 §§.
dels att 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 a §,de nya 10 kap. 2-18 §§, 12 kap. 2-6 §§,
13 kap. 2-10 §§, 14 kap. I§. 16 kap. 2 och 5 §§, 17 kap. 7 §. 19 kap.17 §,
20 kap. 1, 2, 5, 8 och 11 §§samt rubrikerna till 10-17 kap. skall ha följande
lydelse,
dels att det i balken skall införas åtta nya paragrafer, 10 kap. I §, 15 kap.
20-22 §§. 16 kap. 15 §och 20 kap. 2 a-c §§samt ett nytt kapitel, 11 kap.,
av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
4§
Är part i mål som avses i I eller
Är part i mål som avses i I eller
2 § underårig, får förmyndaren eller 2 § underårig, får förmyndaren eller
god man, om sådan enligt 11 kap.
god man, om sådan enligt 18 kap.
skall förordnas, föra talan för hoskall förordnas, föra talan för honom.
nom.
Modern skall höras i målet, om det kan ske.
4 kap.
5a §
Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig
tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptivbarn
skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller, om en
adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda dessa
makar.
Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk,
sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträffande var och en av dem som enligt första stycket skall samtycka till adoptionen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.
Den som iir fi>rklarad omyndig
f<lr inte adopteras utan förmyndarens samtycke.
11 kap. Om förmyndare

1

Balken omtryckt 1983: 485.

10 kap. Om förmyndare
10 kap. I §
Den som är underårig eller som
har förmltare utan hegriinsning av
uppdraget får int<' vara förmyndare.

3

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

11kap.1 §
För barn som står under vårdnad
av bägge föräldrarna ärv föräldrar·
na förmyndare. Dör en av föräldrarna eller kan någon m· dem enligr
4 § icke vara förmyndare, eller blir
nägon av dem entledigad från för·
mynderskapet, är den andre bar··
ncts förmyndare.
För barn som står under vårdnad
av endast den ene av sina föräldrar
är denne ensam förmyndare.

10 kap. 2 §
För barn som står under vårdnad
av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Om någon av föräldrarna
inte får vara förmyndare enligt I §
eller blir entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare.

\ 1 kap. 2 §
Ingår underårigt barn äktenskap,
skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för barnet
alltjämt vara barnets förmyndare.

10 kap. 3 §
Ingår underårigt barn äktenskap,
skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för barnet
alltjämt vara barnets förmyndare.

11 kap. 3 §
Finnes ej någon som efter vad i i
eller 2 §sägs skall vara förmyndare
för underårig, skall rätten förordna
förmyndare.
För den som iir förklarad omyn ..
dig skall oc.k förmyndare förord·
nas.

10 kap. 4 §
Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna sådan.

11 kap. 4 §
Den som ~jä/l' är omyndig må ej
1·araförmyndare; och upphöre diir··
för ji>rmyndares befattning. Ofri
han varder förklarad omyndig.
Har förmyndare förordnats enligt
3 § ji)rsta stycket på grund av an
fader eller moder är underårig. gäl·
ler förordnandet till dess fadern el·
ler modern har uppnått myndig ål·
der.

10 kap. 5 §
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För barn som står under vårdnad
av endast den ene av sina föräldrar
är denne ensam förmyndare.

Har förmyndare förordnats enligt
4 § på grund av att fadern eller modern är underårig. gäller förordnandet till dess fadern eller modern har
uppnått myndig ålder.

11 kap. 5 §
När förmyndare skall fijrordnas
skall därtill utses en rättrådig, erfa·
ren och i övrigt lämplig man eller
kvinna.
För underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, såvida icke särskilda skäl tala diir·
emot.

10 kap. 6 §
Till förmyndare skall utses en
rättrådig. erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

11 kap. 6 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för underårig,

10 kap. 7 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig

För underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, om
inte särskilda skäl talar emot det.
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och hava föräldrarna eller en av
dem gil'it tillkänna. vem de önska
till förmyndare för den underårige,
l'arde han därtill förordnad, såframt han ej finnes olämplig.

och har föräldrarna eller en av dem
gett tillkänna vem de önskar till förmyndare. skall denna person förordnas, om han eller hon inte iir
olämplig.

11 kap. 7 §
För omyndig må, när omständigheterna sådant påkalla, flera förmyndare förordnas.
Prövas den eller de som på grund
av lag skola vara förmyndare icke
lämpligen höra lu111dhava förmynderskapet allena, skall medförmyndare förordnas.

10 kap. 8 §
När omständigheterna päkallar
det, får flera förmyndare förordnas
för den underärige.
Kan den eller de som på grund av
lag skall vara förmyndare inte
lämpligen handha förmynderskapet
allena, skall medförmyndare förordnas.

11 kap. 8 9
En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet. Detta gäller dock ej. om
förmynderskapet för en underårig
utövas av föräldrarna eller en av
dem och särskilda skäl talar mot att
förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdnaden inte längre skall vara gemensam. skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden
om barnet åt en av dem efter vad
som är bäst för barnet.

10 kap. 9 §
En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet. Detta gäller dock ej. om
förmynderskapet. utövas av föräldrarna eller en av dem och särskilda
skäl talar mot att förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdna~
den inte längre skall vara gemensam. skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden
om barnet åt en av dem efter vad
som är bäst för barnet.

11 kap. 9 §
Gör förmyndaren sig skyldig till
missbruk eller försummelse vid utövandet m· sin hefattni11g, eller
kommer han på ekonomiskt obestånd, och prövas han på grund
hiira\' 1•ara olämplig såsom förmyndare, eller Jln11es han av annan orsak icke längre lämplig att innehava
förmynderskapet, varde han entledigad.

10 kap. l_O §
En fiirmyndare skall entledigas,
om förmyndaren vid 11fö1·andet av
jl'irmynderskapet gör sig skyldig till
missbruk eller försummelse. om
förm.\:ndaren kommer på ekonomiskt obestånd och på grund därav
är olämplig att \'ara förmyndare eller om förmyndaren av någon annan orsak inte längre är lämplig
som förmyndare.

11 kap. 10 §
Dör förmyndaren, och finnes ej
någon som på grund av lag skall
vara förmyndare, skall den som har
boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den rätt, hos vilken förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.

10 kap. 11 §
Dör förmyndaren och jl1111s det
inte någon som på grund av lag
skall vara förmyndare, skall den
som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den
tingsrätt hos vilken förmynderskapet är eller skall vara inskrivet.

Prop. 1987/88: 124

0

5

Nul'llrande lydelse

Föreslagen lydelse

11 kap. 11 §
Förmynderskap står under tillsyn
av överförmyndaren och rätten.

10 kap. 12 §
Förmynderskap står under tillsyn
av överförmyndaren och tingsrätten.

Il kap. 12 §
Fråga om förordnande av förmyndare ji)r underårig upptages av
den rätt där förmynderskapet är inskrivet eller, om inskrivning av förmynderskapet icke ägt rum, av den
rätt där inskrivning skall ske.
Då någon som uppnått myndig
ålder förklaras omyndig. skall f'iirmyndare fi:irord11as av de11 riitt där
ans<)kningen om omyndighet.~f'ör
klaring gjordes. Erfordras ny förmyndare, skall sådan förordnas av
den riitt där förmynderskapet är i11skri1·et.
Fråga om entledigande av förmyndare upptages av den rä11 där
förmynderskapet är inskrfret eller
skall inskrivas.

10 kap. 13 §

Il kap. 13 §
I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för
uppdraget.
11 kap. 14 §

Ingen får föror,dnas till förmyndare eller entledigas från sådan befi11tning utan att ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet.
11kap.15 §
Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av
förmyndare, får rätten. om omedelbar l'ård erjiJrdras om den pmyndiges <rngelägenheter, förordna förmyndare för tiden intill dess ärendet avgöres m· riittcn.
liar i mål om omyndiglzetsförklaring rätten meddelat besllll enligt
JO kap. 14 § om att den, vars ./i:irsä11andc i omyndiglzet det är fråga
om, skall rnra omyndig för tiden
intill dess målet avgöres. skall rätten i där angiven ordning förordna
förmyndare fi>r honom för nämnda
tid.
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Fråga om förordnande av förmyndare tas upp av den tingsrätt
där förmynderskapet är inskrivet
eller. om inskrivning av förmynderskapet inte har ägt rum. av den
tingsrält där inskrivning skall ske.

·Fråga om entledigande av förmyndare tas upp av den tingsrätt
där förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.
10 kap. 14 §

I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för
uppdraget.
IOkap.15§
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ett förmyndarskap utan att ha fått tillfälle att
yttra sig.
10 kap. 16 §

Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av
förmyndare. får rätten, om den omyndiges angelägenheter krifrer
omedelbar vtlrd, förordna förmyndan: för tiden till dess ärendet a1·g<)rs.
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Il kap. 16
Uppkommer fråga om förmyndares entledigande ar orsak som anges i 9 § och kan slutligt beslut ej
ges omedelbart, får rätten, om
dröjsmål skulle medföra fara för
den omyndiges rätt och bästa. förordna om förmyndarens skiljande
frän utiil'l1inge11 m· förmynderskapet för tiden intill dess ärendet m·giires ar rätten.
Innan beslutfattas om förmyndarens skiljande från 11tiin1ingen av
fiirmynderskapet. skall, om det kan
ske utan miirklig tids11tdriikt, förmyndaren beredas tillfälle att yttra
sig.
Il kap. 17

~

Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige själv, om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden om en
underårig får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor
som avses i denna paragraf skall
rätten också ta upp självmant. när
anledning förekommer till det.
l ärende ·som avses i första stycket skall rätten. när det rör omyndig som fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan
ske.
Mot rättens beslut i ärende som
avses i första stycket får talan .fi'iras, förutom av den som beslutet
särskilt rör. av var och en som har
rätt att göra ansökan.

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

*

IO kap. 17
Uppkommer fråga om att enligt
10 § entlediga en förmyndare och
kan slutligt beslut ej ges omedelbart. får rätten, om dröjsmål skulle
medföra fara för den underårige,
besluta att förmyndaren skall
skiljas ,tl-än sitt uppdrag för tiden
till dess ärendet argiirs.

Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket, skall förmyndaren beredas tillfälle att yttra sig, om
·det inte är fara i dröjsmäl.

IO kap. 18 §
Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare. av den underårige själv, om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden får entledigas iiven på ansökan av socialnämnden. Frågor som avses i denna paragraf skall rätten också ta
upp självmant, när anledning förekommer till det.
l ärende som avses i första stycket skall rällen, när det rör en
underårig som fyllt:sexton år, bereda denne tillfälle· att yttra sig, om
det kan ske.
Rättens beslut i ärende som avses i första stycket får överklagas,
förutom av den som beslutet· särskilt rör, av var och en som hat' rätt
att göra ansökan.
11 kap. Om god man ochfiin•altare

Om god man
11 kap. I §

Kan en förmyndare på grund m·
eller 111· annan orsak inte
utö1·a förmynderskapet eller blir
fiirmyndaren enligt /0 kap. 17 §
skild från utöl'f!ingen m· det, skall
~jukdom
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rätten förordna god man att i .fi"irmyndaren.1· ställe i·årda den underäriges angelägenheter.

*

Il kap. 2
Har en förmyndare eller .fi'irmyndarens make och den underårigt:
del i oskiftat dödsbo, skall rätten
förordna god man att i·tlrda den
underärigcs rätt i boet vid boutredningen liksom i·id bodelning och
skifte eller ingående m· .al'tal om
sammanlernad i oskiftat ho.
.
God man skall även förordnas
när den som har en .fi'irmyndare,
god man eller fbn·altare skall företa en rättshandling eller \'{Jra part i
en rättegång och behön'r biträde
men enligt 13 kap. 2 §inte f.:.anfhreträdas ar förmyndaren. den gode
mannen eller j()n·altaren.
God man skall OC'/.:.så i annat fall
än som til'ses i .första eller andra
stycket .fi'irordnas för den som har
förmyndare, god man eller förraltare, om det förekommer en angelägenhet i vilken han eller hon har
ett intresse som strider mot sädan
företrädares eller dennes makes intre'sse. Riitten skall meddela sådant
förordnande om förmynda'ren, den
gode mannen eller förl'l1ltare11 eller
den som denne i sådan egenskap
företräder hegiir det eller det annars iir /iimpligt.
11 kap. 3

*

Rätten skall förordna god man.
l. om det l'id ett död.Ifall finns en
till namnet känd an·inge som i·istas
på okänd eller al'!ägsen ort och
diii:för inte /.:.an bern/.:.a sin riitt i
hoet och fiirl'alta sin lott i det,
2. om det rid ett död.1fiill inte /.:.an
utredas, lwnividu den döde lwr
efterlämnat någon arvinge som iir
arl'sberiittigad .f(>re allmänna lllTSfondrn eller före eller till.rn111111ans
med någon annan känd an·in,::e. eller också kännedom .finns 0111 arl'inge efter den tfode men kunskap
saknas såväl om arringens namn
som om hans l'istclseort, och det /NI

8

Nul'(lrandc lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

gruml ai· sädan omstiindighet krä1·.1·
att okiind an·inge.1· riitt be1·akas och
hans eller hennes lott i boet fi.irl'llltas.
·3. om en testamentstagare vistas
på okänd eller al'/ägsen ort eller iir
okiind och hans eller hennes rätt
därför behöver iakkttas enligt \'ad
som fi'ireskri1'.\' om arl'inge.
4. om det i övrigt kriii·s att en
bortal'lirandes rätt hel'l1kas eller en
hortararandes egendom förl'a/tas.
5. om det enligt ji.irordnande i
testamente eller annan rättshandling bl'ror m· en.framtida händelse,
l'em egendom skall tillfalla, eller
egendom .fi'irst jiwndc/es skall tillträdas med äganderätt, och det
krävs att den b/il'ande iigare11.~ rätt
bevakas eller att egendomen
fiirl'a/tas .fiJr den blil'ande ägarens
räkning. elll'r
6. om egendom. enligt vad som
siirskilt fåreskrh's, skall ställas 1111der värd och förmltning m· god
man som avses i detta kapitel.
Förordnande enligt första stycket sker efter anmälan eller när hehul'et blir känt på annat sätt. Kriil's
en god man fiir den som har rätt i
ett diidsbo. skall det anmälas hos
tingsrätten m· den som har boet i
sin rård.
Riittshandlingar som en god man
har företagit med stiid m· ett fiirordnande enligt denna paragrqf
gäller, ären om den egendom som
ji'irordnandet avsåg tillfaller någon
som den gode mannen inte i·ar fi_irordnad alt fi'iretriida.
11 kap. 4 §

Om nägon pä grund ar .1j11kdom.
hiimmad .fi'irstånds1111·eckling, ji:irsvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behiil'er hjii/p med att
hemka sin riill. fiir\'lllta sin egendom.elll'r sö1ja Fir sin person, skall
rätten, om det hehiil's, fiJrordna
god man Fir honom eller henne.
Förordnande får inte meddelas
utan samtycke m· den .fi"ir diken
god man skall 11/ses. 0111 inte den
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enskildes tillstånd hindrar all hans
eller hennes mening inhämtas.

11 kap. 5 §
En rät1shandling som en god
man har .fi"iretagit utanför sill förordnande är inte bindande får den
som jiJrordnandet avser. En rättshandling som utan dennes samtycke företagits inom ramenförfiirordnandet iir inte heller bindande
ji")r den som förordnandet m·ser,
såvida inte denne på grund m· sitt
tillstånd l'arit ur stånd att ge uttryck för sin mening eller denna av
annan orsak inte har kunnat inhiimtas.
Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingå/I en
rättshandling som sedl'anligen företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som
han fijretriider anses fiireligga, om
denne inte före rättshandlingen har
gel/ ull ryck för annat till den mot
l'ilken rättshandlingen riktade sig.
Il kap. 6 ~
Om en riittshandling som en god
man lwrföretagit inte hlir bindande
enligt 5 ,q, är den gode mannen
skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne har tillfi1gats. Detta gäller dock inte, om
riittshandlingen saknar bindande
\'erkan mot den för vars räkning
den har j(Jretagits till jiJljd av någon siirskild omstiindighet, som
den gode mannen inte kände till
och som tredje man inte med fog
kunde förutsätta all den gode
mannen skulle kiinna till.
Om förl'llltare

11 kap. 7 §
Om någon beträffande 1·ilken det
fi)religger en sådan situation som
anges i 4 .~ är ur stånd att 1·årda sig
eller sin egendom, ftlr rätten förordnll fiirvaltare för honom eller
henne. För\'ll/tare fär dock inte förordnas. om det är tillriickligt att
god mlln fiirordna.1· eller att den en-
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skilde på något annat mindre ingripande siitt får hjälp.
Fön·altaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i l'arje
särskilt fi11l och får begränsas till
att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande
ett 1·isst värde.
Rätten får Öl'erlåta åt överförmy11daren att 11ärmare bestämma
uppdragets omfattni11g.

*

11 kap. 8
Utan hinder m· ./iJrvaltarförordnande enligt 7 har de11 som al'ses
med förordnandet rätt att .1jii/v
i. sluta avtal om tjä11st eller a11nat arbete,
2. förji1ga över vad lza11 eller lzo11
genom eget arbete har fön·ärvat 11:
ter det att förvaltare har förord11ats, liksom avkastni11gen a1· sådan
egendom och Flld som har trätt i
egendome11s ställe samt
3. förfoga 1)1•er md han eller ho11
efter det att förvaltare har förordnat.i· erhåller ge11om 1uh·a eller testamente under villkor att ege11domen inte skall omfattas av förrnltare11s rådighet.
Om särskilda skäl föranleder det,
får dock rätten fiJreskrirn att
förl'altaruppdraget skall omfatta
även förhållande som avses i första
stycket.

*

11 kap. 9 9

Förl'altaren har inom ramen .fi"ir
förvaltaruppdraget ensam rådighet
över den enskildes egendom och .fiJretriider denne i alla angelägenheter som omfattas a1· uppdraget.
Den som har förvaltare utan begriinsni11g al' uppdraget är ime behörig att företa riittslwndlingar för
a11nans räkning.

11 kap. 10 §
A1ed fiirl'altarens samtycke får
den enskilde .1jiil\'.f('irl'la riittsha11dlingar ii1·en i en a11geliige11het som
omfattas lll' fiirraltaruppdraget.
Om 1·erkan m· a1·tal som den enskil-
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de har ingått utan samtycke gäller
md som fc."ire skrivs i 9 kap. 6 och
7 §S ji"ir undaäriga.
11 kap. 11 §
Den enskilde iir inte bunden a1·
en riittslwndling som en Ji"irl'liltare
har.fi"iretagit uuu(/{)r sitt fiirordnande. Fiirmltaren iir i sådant fall
skyldig att ersiitta godtroende tredje man skada som denne har til(fi1gats.
Gemensamma bestiimmelser

Il kap. 12 §
Till wnf man el/erf(Jr\'l/ltare skall
utses en riittrådig. erfaren och i ii1·rigt lämplig man eller hinna. Skall
en god man förordnas att hevaka
en underärigs eller hortm·arandes
rätt i dödsho ·och har den al'iidne
gett ti/lkiinna l'em den avlidne önskar till god man, skall denna person
fiirordnas, om han eller hon inte iir
oliimplig.
Den som iir underårig får inte
\'lira god man eller }i'in·altarl'.
11 kap. 13 §

Niir omständigheterna påkallar
dl't, kan .flera gode miin eller för1•altarl' förordnas för den enskilde.
Är flera gode män eller ji"irraltarl' ansl'llriga ji}r skada som har tillj(1gats tredje man, S\'llrar de solidariskt f('ir ersättningen. Ersiitt11ingsw1n·arl't skall slutligt fördelas mella11 dl' ann·ariga t:fier den grad av
1·å/lande som å1·ilar dem. Om någon saknar tillgilngar att hetala sin
andel med. skall de iivrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt
samma grunder.
11 kap. 14

~

Godmanskap och ji'irl'llltarskap
står under tillsyn ll\' ö1·er..förmyndaren och tingsriitten.
11 kap. 15 §

A11siikan om j('irordnande a1· god
man eller ji"irvaltare får göras av
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överji"irmyndaren. förmyndare. den
som ansökningen a\'Ser, om han eller hon har fl'llt sexton år. samt av
hans eller hennes make och närmaste släktingar.
Ansökan om förordnande m· F>rvaltare fär ocksä göras al' god man
som avses i 4 §.
Frägor om fiirordnande av god
man eller förvaltare skall rätten
ocksä ta upp självmant. när anledning .fi:irekommer till det.
Il kap. 16 ~
I iirende om förordnande av god
man eller fiirvaltare för någon som
har fyllt sexton år skall rätten bereda denne tillfälle att yttra sig, om
det kan ske.
I ärende om förordnande m· god
man enligt 4 § ellerfiir\'altare skall.
om det inte är obehövligt, rätten
också inhämta yttrande frän make
och närmaste släktingar. ö1wji'irmyndaren, 1·årdinrättning, omsorgsnämnd och socialnämnd. Den
som ansökningen {l\"ser skall höras
muntligen. om det kan ske utan
skada för honom eller henne och
det inte är uppenbart att han eller
hon inte fijrstår l'ad saken gäller.
Rätten kan dock underlåta att höra
den enskilde muntligen om denne ·
~jiifr har gjort ansiikan eller medgivit det Urågasatta förordnandet eller det annars finns siirskilda skäl.
,\;fyndigheter och inriittningar
som anges i andra stycket är skyldiga att lämna rätten sådana uppi;(f:
ter som kan vara av betydelse
ärendet.
Il kap. 17

*

l nnan rätten fiJrordnar fiirl'altare
skall den inhämta läkarintyg eller
annan /ihärdig utredning om den
enskildes hälsotillstånd. Detta gäller iil'en i iirende om fiirordnande
ar god man enligt 4 ~. när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.
Regeringen eller den myndighl'I
som regeringen hestiimmer Jllr
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meddela närmare ji'ireskr(fier om
sådan utredning som avses i fiirsta
stycket.

llkap.18*
Kan sllllligt beslut ej ges omedelbart i ärende om ji'irordnande m·
god man eller fiirvultare. får rätten.
om den enskildes angeliigenheter
krifrer omedelbar 1·ård eller ett
driijsmiil 11ppenharligen
skulle
mei!f'iim fi1r11 fiir den enskilde eller
hans egendo111, fiirordna god man
eller fi'irl'llltare .fi>r tiden till dess
iirendet slutligt m·g1)r.\'. Sådant.fi'irordnande kan betriijfimde god man
som m·se.1· i 4 .~ eller fi'irvaltare
meddelas ii1•en fiir den som är
underärig att gälla från och med
den dag då han eller hon fvller arton är.
Innan beslut enligt fiirsta stycket
meddelas skall den som ansökningen al'ser ha fdtt til(fälle att yttrn
sig. om det kan ske utan större tidsji'irlust och utan skada .fi'ir honom
eller henne.
Beslut enligt ji)rsta stycket fllr
niir som helst iindras a1· riitten.

11 kar. 19

§

0111 en god man eller .fi'irl'liltare
inte längre behii1·s, skall rätten hesl11ta att 1:od111anskapct ellafiirl'llltarskapet skall upphiirn. Har god
man ji'irordnats enligt 3 § 1-5.
skall den gode mannen entledigas
sil snart den som fiirordnandet tll'ser begär det. Niir en god man eller
förl'llltare har slwji)rt sitt uppdrag.
skall han 1:e1wst anmiila det till rätten.
En god man eller förl'liltare har
rätt att på begäran hli entledigad
frän sitt 11ppdrag. Skall godmanskapet eller fiirl'lllwrskape t .fi>rtsii tta. iir han dock skyldi1-: att kvarstä
till dess en ny 1-:od man ellerfån·a/tare har utsetts.

11 kap. 20

~

t.'n 1-:od man eller .ti"irl'altare som
giir sig skyldig till misshmk eller
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fi'jrsumme/.1·e i·id utöwrndet a1· sitt
uppdrag eller som kommer på ekonomiskt ohcständ och på vund
diira1· iir oliimplig fijr uppdraget eller so111 a1· någon awwn orsak inte
liingre iir lämplig att inneha detta.
skall entlediga.1·.f/·än uppdraget.
Uppkommer fråga 0111 att enligt
ji'frsta stycket entlediga en god man
eller .fi°irl'l1ltare och kan slut./igt hesllll inte ges 0111edelhart,får rätten,
om dröj.mull skulle medfijra fara
.fi'ir den som godmanskapet eller
förraltarskapt't m·ser, ht•.1'/uta att
den gode mannen eller fi'i1Ta/taren
skall skiljas från sitt uppdrag för
tiden till dess ärendet m·giirs.
11 kap. 21 §

Ansökan om entledigande m· en
god man eller ,fi"jrl'l1/tare och 0111
upphiirande m• godmanskap eller
förvaltarskap filr giiras m· någon
m· dem som m·ses i 15 § j("irsta stycket eller a1· den gode man11e11 eller
fiirl'lllt aren.
Riitte11 får ock.1·d .1jiill'lnant ta
upp frågor som avses i första stycket.
I iirende enligt de11na paragraf
skall rätten bereda den enskilde tillfiille att yttra sig, om det kan ske.

*

11 kap. 22
Diir en god man eller j("irvaltare,
skall den som har boet i sin vtlrd
utan dröjsmål anmiila fiirhållandet
till den ting.mitt diir godmanskapet
eller ji"irrnltarskapet iir eller skall
l'ara inskri1·et.
11 kap. 23 §

Rätten iir skyldig att på ansiikan
m· nägon m· dem som anges i 15 §
fiirsta stycket eller a1· den gode
mannen eller ji'in·altarcn pr1fra om
ett godmanskaps eller fiin·altarskaps 1m~fattning hiir jämkas. Rätten kan ocksä utan ansiikan giira
en sådan pröl'fling.
Innan riitten meddelar beslut enligt första stycket, skall den gode
mannen eller fi"irraltaren samt
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ii1·er./i"irmyndaren och den enskilde
beredas tillfiille att yttra sig.
Kan slutligt beslut inte ges omedelbart. får rätten. om driijsmål
skulle med}i"ira fara ji'ir den enskilde, meddela hes/ut i frågan för tiden till dess ärendet m·giirs. I fråga
om sådant hes/ut tillämpas hestämmelserna i 18 § andra och tredje
styckena.
11 kap. 24 §

Innan rätten förordnar nägon till
god man ellerförl'a/tare eller entledigar någon från ett sådant uppdrag. skall han eller hon ges tillfälle
att yttra sig. Är detfi"åga om hes/ut
enligt 20 § andra stycket, skall den
gode mannen eller förl'a/taren beredas til((iille att yttra sig, om det
inte är ji1ra i dröjsmål.
11 kap. 25 §

Frågor om förordnande eller entlediwmde a1· god man enligt I eller
2 § tas upp al' den tingsrätt där ji"irmynderskapet, godmanskapet eller
fiirl'llltarskapet är eller skall i·ara
inskril·ct. Är det fråga om fiirmyndcrskllp som inte skllll \'lira inskrivet, avgiirs frågan om behörig
domstol med tillämpning av
12 kap. I §andra styckl'I.
Uppkommer vid utredning m· ett
diidsho frtiga om J{"irordnande m·
god man enligt 3 §. hiir ärendet till
den tingsrätt 1·ar1111der boet lyder.
Skall god man annars .fi"irordnas
enligt 3 §. tas ärendet upp m• tingsrätten i den ort diir den ji'ir vilken
god man skall .fi"irordnas har egendom eller diir annars hc/101· m· god
man har yppat sig.
Andra ji-clgor som gäller godmanskap enligt 1-3 .li§ tas upp 111·
den tingsrätt där godmanskapet iir
inskrivet.
11 kap. 26

~

Ansiikan om .fi"irordnande !Il' god
man enligt 4 § eller ar fi"irrnltare
tas upp m· tingsrätten i den ort diir
den som lll'.l'l'S med ansökningen
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har sitt heml'ist eller, om han eller
hon inte har heml'i.1·t i riket, m•
Stockholms tingsriilt.
Andra frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller fjjrl'{lltarskap tas upp av den tingsrätt diir
godma nskapet el/erfiirval tarskapet
iir inskril'et.

*

11 kap. 27
Rä1tens hes/111 i.frågor som gäller
godmanskap eller fjjrraltarskap fär
överklagas. förutom av den som
heslutet rör. av 1·11r och en som har
riitt att g<)ra ansökan i frågan. Den
i vars ställe god manfiJrordnats enligt 2 § första och andra styckena
får dock inte Öl'erk/aga beslut om
sådant ji'irordnande.

*

11 kap. 28
Riitten skall genast kungöra hes/ut om anordnande eller upphörande m· förl'altarskap i Post- och
Inrikes Tidningar. Sådan kunf?Örelse skall också ske a1· beslut om
jiimkning m· .förvaltarskaps omfattninR enligt 23 §.

12 kap. Om inskrivning av förmynderskap

12 kap. Om inskrivning av förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap

Då någon som uppnätt myndig
ålder fiirk/arats omyndig, 1·arde
förmynderskapet inskril'et l'id den
riitt, diir ansökningen om omyndighetsförklaring gjordes.

Godmanskap och .förvaltarskap
skall skrivas in rid den tinf?sriilt där
ansökan om anordnande av godmanskapet eller .förl'llltarskapet
gjordes.

Finner riitten, där förmynderskap är inskrivet, med hänsyn till
den omyndiges eller hans föräldrars
boningsort eller av annan orsak. att
tillsynen över förmynderskapet
lämpligen bör överflytta.i· till annan
rätt, äge den riitt, där förmynderskapet är inskrivet. besluta därom.
U ndcrrättelsc om beslutet skall
ofiirdriijliger1 gims den riitt till l'i!ken tillsynen sålunda överflyttas,
och 1•arde förmynderskapet där inskri1·et.

Finner den tinf?sriitt där ett förmynderskap är inskrivet, med hänsyn till den omyndiges eller hans
föräldrars boningsort eller av annan
orsak. att tillsynen över förmynderskapet lämpligen bör flyttas över till
en annan tingsriitt,.filr den tingsrätt
där förmynderskapet är inskrivet
besluta om <)verflyttning. Underrättelse om beslutet skall /I/an dröj.1·mål ges till den tingsrätt dit tillsynen flyttas. och förmynderskapet
skall skrivas in där.

2 Riksda11e11 1987188. I .l'aml. Nr 12./
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Första stycket tillämpas även i
fråga om godmanskap enli[?t 11
kap. 1-3 §§. Överflyttning av godmanskap som avses i 11 kap. l eller
2 §får dock, om ä1·en jiJrmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet är inskrivet. inte ske annat iin i samband med överflyttning
av detta.
Om den tingsrätt där ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller ett
förvaltarskap är inskrivet får kännedom om att den som godmanskapet eller förvaltarskapet avser har
fått sitt hemvist på en ort som hör
under en annan tingsrätt. skall den
förstnämnda tingsrätten }lytta över
tillsynen dit. Underrättelse om beslutet skall utan dröjsmål ges till
den tingsrätt dit tillsynen har flyttats, och godmanskapet eller
förvaltarskapet skall skri1•as in diir.
När förmynderskap inskrives,
skall rätten. där sä erfordras, angiva, vilken överförmyndare det tillkommer att utöva tillsyn ö1•er förmynderskapet.
I fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap från en
överförmyndare till en annan inom
samma domsaga, skall 1•ad i 3
siigs iiga motHarande tillämpning.

När förmynderskap, godmanskap eller .förvaltarskap skrivs in.
skall tingsrätten. om det behövs,
ange vilken överförmyndare som
skall utöva tillsynen.
I fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller f(Jrl'(lltarskap från en
överförmyndare till en annan inom
samma domsaga tillämpas 3 ~-

Rätten tillser, att förmynderskap
inskrfres och förmyndare vardl'r
förordnad, då det skall ske.

Tingsrätten skall se till att förmynderskap skrh·s in och förmyndare fi"irordnas. då det skall ske.

Då rätten meddelat beslut om inskrivning av förmynderskap, skall
anteckning därom ske i förmynderskapsbok, somji.ires 1·id rätten.

Då rätten har meddelat beslut om
inskrivning av förmynderskap,
godmanskap eller för\'llltarskap.
skall anteckning därom ske i förmynderskapsbok som ji)rs hos
tingsriitte11.

l3 kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares plikter

13 kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares, god mans och
ji'in·altarcs plikter

*
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Uppstår fråga om rättshandling
mellan myndlingen och förmyndaren eller hans make eller någon som
han företräder, äge förmyndaren ej
den räll att företräda myndlingen,
mrom i I sägs. Ha\'ll syskon gemensam förmyndare, äge denne
dock företräda myndlingarna vid
arvskifte dem emellan, såframt de
ej harn inbördes stridande intressen.

Uppstår fråga om rättshandling
eller riittcgång mellan en myndling
och förmyndaren eller hans make
eller någon som han företräder, har
förmyndaren inte rätt att företräda
myndlingen enligt I ~. Har syskon
gemensam förmyndare, får denne
dock företräda myndlingarna vid
arvskifte dem emellan, 0111 de inte
har inbördes stridande intressen.
En god man eller förl'altare har
inte rätt att företräda den fiir l'ilken
han har förordnats. om det uppstår
fi·åga om rättslwndling eller rättegång mellan denne, å ena sidan.
och den gode mannen eller fi)n·altaren, dennes make eller nilgvn
som den gode mannen eller fön·altaren företräder. å andra sidan.
Har en förmyndare. god man eller.forvaltare slutit avtal i strid med
första eller andra stycket, tilliimpa.1·
9 kap. 7 §första stycket ifråga om
tlterhiirii1gs- och ersiittningsskyldighet.

*

Har ji'irmyndaren slutit avtal,
vartill han. enligt l'lld i första stycket sägs. saknat hehöri1;het. skall
angående skyldi/,:heten att återhiira
md jämlikt al'talet mä rnra uppburet, eller att utgim ersättning därför. \'ad i 9 kap. 7 § första stycket
är stadgat äga motsvarande
tillämpning.

Upphävd genom lag 1974: 1038.

Prop. 1987/88: 124

Fiirmyndare skall med omsorg
och nit l'årda myndlingens riitt och
ji'iimja hans hiista. Hiin·id skall
jiJrmyndaren se till att myndlingen.i·
. ml'del i skiilig 0111fattning anl'iinds
till nytta för myndlingen.
4

*

Förmyndaren skall med omsorg
och nit l'l'irdu myndlingens rätt och
främja hans hiista. Härvid skall
förmyndaren se till att myndlingens
medel i skälig omfattning am·ändas
till nytta för myndlingen.

Vad som siigs i 3 § giiller ocksu
.för en god man och en förvaltare i
.f('Jrl1ållande till den som godmanskapet eller förl'altarskapet m·ser.

Har myndlingen fyllt sexton år,
bör förmyndaren, om det lämpligen
kan ske, höra myndlingen rörande
hans mening i angelägenheter av
vikt. Är myndlingen gift, skall
jäm1·äl makens mening inhämtas.

Har en myndling fyllt sexton år,
bör förmyndaren, om det lämpligen
kan ske, höra myndlingen rörande
hans mening i angelägenheter av
vikt. Är myndlingen gift. skall ii1·e11
makens mening inhämtas.
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Motsl'llrande skyldighet ål'ilar en
god man och en förvaltare gentemot den som godmanskapet eller
förvaltarskapet avser och dennes
make. Om betydelsen ar samtycke i
1·issa fall finns bestämmelser i
Il kap. 5 §.

6§
Förmyndaren skall rörande allt
vad till förmynderskapet hiirer giva
överförmyndaren ä1·cns0111 rätten
de upplysningar som infordras.

Förmyndare, gode män och förraltare skall rörande allt som hör
till förmynderskapet. Rf7llmanskapet eller förvaltarskapet ge överförmyndaren och rätten de upplysningar som infordras.

För den omyndiges egendom
skall förmyndaren. såframt rätten
prö\'llr skäl därtill vara får handen,
lämna pant eller annan säkerhet till
visst av rätten bestämt belopp. Säkerheten skall. pli sätt rätten bestämmer, förvaras och förvaltas av
överförmyndaren eller i annan
lämplig ordning.

För en omyndigs egendom skall
förmyndaren, om rä//en finner skäl
till det, lämna pant eller annan säkerhet till visst av rätten bestämt
belopp. Motsrnrande skyldighet att
ställa säkerhet å1·ilar gode miin och
fiirl'l1ltare. Säkerheten skall, enligt
l'(Jd rätten bestämmer. förvaras och
förvaltas av överförmyndaren eller
i annan lämplig ordning.

*

g
Har en omyndig flera förmyndar·~. skall de. såvitt rör egendomen. ha
hand om förmynderskapet gemensamt. Rälten kan dock förordna att tillgångarna skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller att
vissa tillgångar skall förvaltas av c~ förmyndare ensam. Den som ensam
råder över vissa tillgångar får också ikläda den omyndige sådana förbindelser som faller inom området for des~;a tillgångars förvaltning.

Står en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats, skall
vårdnaden utövas av den bland förmyndarna som rätten utser därtill.
Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra
eller hor tillsammans under iiktenskapsliknande förhållanden. Den
eller de som har anförtrotts vårdnaden kan. om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter. Har
den som iir ji"irklarad omyndig flera
ji)rmyndare, Ji"irordnar rätten en m·
dem att ha den omsorg om 111ynd/i11Ke11s person som anges i I

*.

Står en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats. skall
vårdnaden utövas av den bland förmyndarna som rätten utser därtill.
Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra
eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Den
eller de som har anförtrotts vårdnaden kan, om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter.
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Nul'arande lydelse

Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ärende som
rör den omyndiges egendom och som de skall besluta i. gäller den mening
som överförmyndaren biträder. Ar det fråga om en åtgärd som kräver
överförmyndarens samtycke. kan samtycke ges till åtgärden även om
förmyndarna har olika mening. I sådana fall skall överförmyndaren dock
bereda medförmyndare tillfälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i saken.

Första och tret1ie styckena tillämpas ii1·e11 niir någon har flera
gode miin eller }i:irrnltare.
9 §
Förmyndare l'Gre pliktig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat den
omyndige.

Förmyndare. gode miin och förrnltare iir skyldiga att ersätta skada
som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den omyndige eller den som godmanskapet eller
förvaltarskapet al'ser.
Är flera förmyndare. gode miin
eller förl'altare ansvariga för skada
som de har orsakat den omyndige
eller den som godmanskapet eller
förvaltarskapet m'.ser. smrar de solidariskt för ersättningen. Ersiittningsan.n·aret skall slutligt fördelas
mellan de ansvariga efter den grad
a1· l'llllande som åvilar dem. Om
någon saknar tillgångar att betala
sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas enligt samma grunder.

Äro flera förmyndare ansvariga
för skada som de tillskyndat den
omyndige, S\'Gre de för ersättningen en för alla och alla fiJr en. t:rsiittningsheloppet rarde förmyndarna emellan slutli,::en jordelat efter den större eller mindre skuld
som prörns ligga envar a1• dem till
·last. Finnes någon sakna tillgång
till giildande m· md på honom belöper, skall de övrigas ansvarighet för
bristen bestämmas dier enahanda
grunder.
10

~

Vill den omyndige. sedan han blivit myndig. eller ny förmyndare
göra anspråk på ersättning lfier vad
i 9 § stadgas, skall han. säframt de
handlingar, varom .i 16 kap. 12 ~
ji.Jrmiiles. överlämnats till honom
efter vad där siigs,' inom ett år därefter väcka talan om anspråket. eller l'are sin talan förlustig. Vad sålunda stadgats skall ej iiga tillämpning, om den avgående förmyndaren gjort sig skyldig till brottsligt
·förfarande.

Vill en omyndig, sedan han blivit
myndig, eller en ny förmyndare
göra anspråk på ersättning enligt
9 §. skall han. om de handlingar
som anges i 16 kap. 12 har överlämnats till honom, inom ett år därefter väcka talan om anspråket. I
annat fall har han .forlorat sin rätt
till talan. Vad som nu har sagts
gäller inte om den avgående förmyndaren har gjort sig skyldig till
brottsligt förfarande.
Första stycket tillämpas ii1·en i
fråga om talan mot god man eller
fiirvaltare.

14 kap. Om vård av omyndigs rätt i
oskiftat bo

14 kap. Om vård av rätt i oskiftat
bo vid förmynderskap. godmanskap och förvaltarskap

*
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Föreslagen lydelse

N111'(1rande lydelse

l §

Har omyndig del i oskiftat bo.
skall förmyndaren, med iakttagande av vad nedan stadgas. vårda den
omyndiges rätt i boet.

Har en omyndig del i oskiftat bo.
skall förmyndaren, mt:d iakttagande av vad nedan stadgas, vårda den
omyndiges rätt i boet.
Vad somföreskri1•s i de11a kapitel
ifi·åga om förmyndare gäller också
ifråga om gode män och förvaltare
som har att ji'in·alta del i oskijlat
ho. Vad .mm fi'ireskrii·s hetriijfande
omyndig skall därvid giilla den som
har god man eller förrnltare.

15 kap. Om förmyndares förl'altning m· omyndig.i· egendom

15 kap. Om förmyndares. gode
miim· och .t<Jrl'(i/tares cgendomsför\'{/ltning

20

*
Vad som föreskrivs i 1-18 §§ om
ji'irmyndares fiirraltning skall gälla
också i fråga om godmanskap och
förl'altarsktip.

21 §
Gode män och för\'{/ltare är heriittigade att efter 11ppdragets sl11tförande eller, om 11ppdragct \'lirar
längre tid iin ett år. årligen erhålla
skiiligt an•ode för 11ppdraget samt
ersättning för de 11tgijier som \'{/rit
skäligen p<lkallade ji}r 11ppdragets
fi11lgiirande.
Besl/lt om arvode och ersättning
för 11tgifter.fattas m· överförmyndaren. Denne hestämmer dess11tom i
\'ad män arvode och ersättning .fiJr
11tr:ifier skall wgtl a1· medel som
tillhör den som god manskapet eller
fi'irvaltarskapet avser. Arl'ode och
ersättning som t'.i skall 11tgå ar sådana medel skall betalas m· kommunen.

22 §
Har egendom i diidsbo, vilken
har förvaltats m· en god man som
m·ses i 11 kap. 3 §. efier preskription av riitt att ta an· eller testamente eller annars tillfallit allmii1111a arvsfo11den, gäller i fråga om
ege11domcns försii/j11i11g . /age11
( 1921: 281 J om allmii1111a arl'sfo11den.

Prop. 1987/88: 124

Nuvara11de lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap. Om förmyndares redovisningsskyldighet ·

16 kap. Om förmyndares, gode
mäns och förl'llltares rcdovisningsskyldighet

När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning, första gången tillfaller underårig, skall
förmyndaren inom en mfrnad därefter till överförmyndaren ingirn förteckning över egendomen. Varder
dt•n som uppnått myndig ålder _fi'jrk/arad omyndig skall fi'irmyndaren,
inom tre nu/nada fi'ån det .fi'irmynderskapet i11skrevs, till ii1·c1fiirmyndaren ingiva .fi'irteck11i11g ii1·1•r den
omyndiges egendom vid tiden j('ir
c11nyndighetsfiirklarin gen.

Niir egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning, första gången tillfaller en underårig,
skall förmyndaren inom en månad
därefter till överförmyndaren ge in
en förteckning över egendomen.

Har den omyndige efter den tid
som avses i första stycket erhftllit
egendom som skall stå under j{'jrmyndarcn.1· förvaltning. skall förteckning över denna egendom ingi\'{/s till överförmyndaren inom en
månad därefter.

Är det andel i oskiftat bo som
tillfallit omyndig, skall förteckning,
1·arom m·an stadgas. ingi\'(1.1· först
inom en månad efter det bodelning
eller skifte skett.

Gode miin och fi'in·a/tare som
har .fi'irordnats att fi'irl'lllta ege11dv111 skall inom f\·å månader från
det att inskrirning iigt mm ge i11 en
förteckning till ii1·erj('irmyndaren
ö1·er den egendom som omfattas m•
fhrordnandet. Denna skyldighet
giiller inte. om Firrnltningen avser
andel i osk(fiat diidsbo.
Förteckning som avges m• en god
man som . har förordnats enligt
I/ kap. I § hehiit·er endast uppta
den hisa egendom som den gode
mannen har tagit hand 0111.
Har den omyndige ella den so111
g11d111 ans kapet e 11 er fiin·a It ars kapet
m·scr efter den tid som avses i första eller andra stycket erhållit egendom som skall stå under j('irl'liltning
m· fiirmyndare, god man eller fi'ir1·altare, skall förteckning över denna egendom ges in till överförmyndaren inom en månad därefter.
Är del andel i oskiftat bo som har
tillfallit en omyndig eller nägnn j('ir
vilken lwr.fi'irordnats god man eller
fi'irmltare, skall förteckning ges in
först inom en månad efter det bodelning eller skifte har sketL
Har riitte11 beslutat 11t1·idga 0111filltningcn m· en god mans eller
fi)n·a/tarcs uppdrag niir det giiller
a111wn eJ<endomsfi'in·alming iin slidan som m·ser andel i oskiftat ho,
skall den gode 11w11nen cller.fi'irl'(l/-
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Nu1'arande lydelse

FiJreslagen lydelse
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taren inom en mänad frän beslutet
till ö1·er..fonnyndaren ge in en j("irteckning iJ1·er den egendom som
omfattas m· det u(l·idgade uppdraget.

Före den I mars va1je år 11\'gil'e
förmyndaren till överförmyndaren
årsriikning, innefallande redogörelse för förvaltningen under föregående år eller den del av året, varunder förmyndaren innehaft sin befattning. Då förmyndarens befattning upphör, skall förmyndaren
ofördröjligen till överförmyndaren
m·girn sluträkning, avseende förvaltningen under det löpande året
intill befallningens upphörande.

Före den I mars varje år skall
förmyndaren till överförmyndaren
m·ge årsräkning, innefattande redogörelse för förvaltningen under föregående år eller den del av året
varunder förmyndaren innehaft sin
befattning. Då förmyndarens befattning upphör, skall förmyndaren
ofördröjligen till överförmyndaren
al'ge sluträkning, avseende förvaltningen under det löpande året intill
befattningens upphörande.

I årsriikning och sluträkning skola upptagas tillgångar och skulder
vid början av den tid räkningen avser. en sammanställning av inkomster och utgifter under nämnda tid
samt tillgångar och skulder vid
samma tids utgång.

I årsräkning och sluträkning skall
upptas tillgångar och skulder vid
början av den tid räkningen avser,
en sammanställning av inkomster
och utgifter under nämnda tid samt
tillgångar och skulder vid samma
tids utgfing.
Första och andra styckena gäller
i tillämpliga delar ä1·en god man
och fön·altare.
Har rätten inskriinkt omfattningen m· en god mans eller fiirrnltares
uppdrag. gäller reglerna om sluträkning i fi"äga om den egendom
som inte längre omfattas av upp.draget.
Upphör ett godmanskap enligt 11
kap. I § innan tid för m·girnnde m·
årsräkning eller sl11träk11i11g röran. de .fi'irmynder.1·kapet för den omy11dige intriW'ar, .får sl11träkning rörande godmanskapet begränsas till
att m·se en redogörelse endast för
de åtgärder som har 1·id1agits av
den gode man11en. I övrigt skall redogörelse för j{'jrl'altningen al'ges
111• ji:irmyndaren ii1·en för den tid
som godmanskapet har 1·arat.

IH
Bestämmelserna i I, 3. 4 och 614 §§ om förmyndare och förmyn2

Senaste lydelse 1985: 94 I.
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dares fiirraltning gäller även i fråga om godmanskap och ji)rl'altarskap.
17 kap. Om tillsyn över förvaltning
som 11t1fras m· förmyndare. gode
män och förl'alttirl!

17 kap. Om tillsyn över förmyndares förvaltning
7§

Bl!stiimml!lsema i detta kapit!!I
tillämpas också i fråga om godmanskap och förrnlrarskap.

Upphävd genom lag 1974: 1038.

19 kap.
17 §
Överförmyndare och överförmyndarnämnd iiro skyldiga att föra
bok angående de förmynderskap
och godmanskap som inskrivits och
stå under deras tillsyn. Över ärenden rörande förmynderskap, vilka
ej inskrivits. skall särskild förteckning föras.

Överförmyndare och överförmyndarnämnd iir skyldiga att föra
bok angående de förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap som
har inskrivits och stär under deras
tillsyn. Över ärenden rörande de
förmynderskap, som ej inskrivits,
skall särskild förteckning föras.

20 kap.
I !i3
I mål om faderskap. vårdnad,
umgänge, underhåll och omyndighetsförklaring eller dess hävande
tillämpas 14 kap. 17 och 18
äktenskapsbalken.

mål om faderskap. vårdnad.
umgänge och underhåll tillämpas
14 kap. 17 och 18 §§ äktenskapsbalken.

VistliS den. mot vilken talan enligt denna balk riktas. på okänd ort.
skall hans rätt i saken bevakas av
god man enligt 18 kap. Detsamma
gäller, om han vistas på känd ort
utom riket men stämningen eller
andra handlingar i målet ej kunna
delges honom eller han underlåter
att ställa ombud för sig och särskilda skäl föreligga att förordna god
man. Gode mannen skall samråda
med part för 1·ilken han lwrfi"irordnats. i den mån det kan ske.
I fraga om ersättning till god
man som m·se.1· i fiirsta stycket gäller md som fiiresk1fres i JO kap.
13 § om ersiittning åt rättegångshitrtidl!.

Vistas den. mot vilken talan enligt denna balk riktas. på okänd ort,
skall hans rätt i saken bevakas av
god man enligt 11 kap. Detsamma
gäller, om han vistas på känd ort
utom riket men stämningen eller
andra handlingar i målet ej kan delges honom eller han underlåter att
ställa ombud för sig och särskilda
skäl föreligger att förordna god
man.

**

-' Senaste lydelse 1987: 790.

I ett iiremle om j()rordnande m·
jbrl'llltare e//a ut1·idg11ing m· ett
förrnltarskaps 011(/iltfning. där den
enskilde uppenbarligen inte fiirstdr
\'lid saken gäller eller skulle lida
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Nurarande lydelse
Riittegång.1·halken.1· be.1tiimmelser om hämtning m· part äga motn·armule tillämpning på den som i
annan egenskap än l'ittne eller sakkunnig skall hiiras i mil! eller ärende som al'ses i denna balk.

skada lll' 1111.fll del 111· handlingarna
i ärendet. skall rätten _f('irordna en
god man enligt 11 kap. att företräda den enskilde i ärendet och hel'llka hans eller hennes räll.
En god man som m'.ses i första
eller andra stycket skall samråda
med den .fl'ir l'ilken han har förordnats. i den mån det kan ske.

Då fråga är om om_rndighetsji'irklaring, hiir iakllagas all j(:irordnande om skyldighet att instiil/a sig
personligen ej ges hetriUfande den
som a 1•ses med ansökningen. om
inställelsen skulle kunna met{fiira
men eller fara för honom.

2a

*
I ett ärende om .f(>rordnande m·
.fiJrvaltare eller 1111·idgning 111· ell
.fi'irrnltarskaps omfattning. diir det
inte f('ireligger f<ill som a1·ses i 2 -~
andra stycket. skall rätlen .fiJrordna
ell hitriide alt bemka den enskilde.i·
riill i ärendet. Ell rätte1-:ängsbitriide skall också förordnas. om den
som har j(:irl'llltare hegiir att j(:irl'{lltarskapet skall upphöra eller all
dess omfitttning skall inskriinkas.
Rättegångsbitriide skall inte förordnas, 0111 det iir uppenbart all ett
biträde inte behiil'.\'.

2b~

Den som har _fi'irordnat.1· till god
man enligt 2 § eller riittegångsbitriide enligt 2 11 ~ har e.fier riillens
prörning rätt till skälig ersättning
ar allmänna medel .fi:ir arbete,
tid.~spillan och utlägg som uppdraget har kräl't. Kostnaden skall
stanna på staten. sål'ida inte motparten till den, _fi)r l'ilken god man
eller riillegängsbiträde har förordnats. skiiligen hi)r ä/iiggas att ersätta staten kostnaden.

2c

~

Riitte gångsbalkens bes tii111111elser om hämtning m· part tillämpas
också på den som i annan egenskap
än 1·ittne eller sakkunnig skall höras i 111111 eller ärende som avses i
denna balk.
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5§
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
förmyndare och förmynderskap
gälla i tillämpliga delar beträffande
god man och godmanskap. Härvid
skola bestämmelserna om omyndig. hans make och närmaste friinder, då fråga iir om godmanskap
som avses i 18 kap. 3 eller 4 §.gälla
den, för vilken god man förordnats,
samt dennes make och närmaste
fränder. Då fråga är om godmanskap för omyndig, har i ärende som
avses i 3 § även förmyndaren sådan
behörighet soin anges där.

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
förmyndare och förmynderskap
gäller i tillämpliga delar beträffande
god man och godmanskap samt förvaltare och förvaltarskap. Härvid
skall bestämmelserna om omyndig,
dennes make och närmaste anhöriga, när det är fråga om godmanskap som avses i// kap. 3 eller 4 §.
gälla den för vilken god man har
förordnats och dennes make och
närmaste släktingar samt i fråga
omförl'altarskap denfi)r l'ilkenför1·a/tare har j("irordnats och dennes
make och närmaste släktingar. Är
det fråga om godmanskap för en
omyndig. har i ärende som avses i
3 även förmyndaren sådan behörighet som anges där.

*

Beslut eller dom, som i mål om
omyndighetsförklaring eller i ärende om förmynderskap eller godmanskap enligt denna balk meddelas av överförmyndaren eller rätten. länder till efterrättelse utan
hinder av att talan fåres däremot.
Vad som nu har sagts gäller ej rättens avgörande, varigenom avtal
om sammanlevnad i . oskiftat bo
hiil"l's eller förmyndare eller god
man dömes till utgivande av försuttet vite.

Beslut som i ärende om förmynderskap. godmanskap eller förvaltarskap enligt denna balk meddelas
av överförmyndaren eller rätten
länder till efterrättelse utan hinder
av att beslutet överklagas. Vad som
nu har sagts gäller ej rättens avgörande,
varigenom
avtal
om
sammanlevnad i oskiftat bo häl's eller förmyndare, god man eller fi>r1·altare t/ijms till utgivande av försuttet vite.

11
beslut som underriitt har
meddelat under rättegången i frågor
som avses i 6 kap. 20 §. 7 kap.
15 §. 10 kap. 14 §. 11 kap. 15 eller
16 § eller IH kap. /../ §. skall talan
ji'iras särskilt.

§

.~fot

Beslut som tingsriitten har meddelat under r~lttegången i frågor som
avses i 6 kap. 20 ~- 7 kap. 15 §.
10 kap. /6 eller 17 § eller 11 kap.
18 §. 20 .~ andra stycket eller 23 §
tredje stycket skall iii·erklagas särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
2. Den som vid ikraftträdandet är omyndigförklarad enligt äldre bestämmelser skall tills vidare anses ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § i dess nya
lydelse. Härvid skall förmyndaren anses vara förvaltare med uppdrag att
vårda den enskildes angelägenheter utan begränsning av uppdraget.
3. Förordnande av god man som har skett enligt äldre bestämmelser
skall anses ha meddelats enligt motsvarande nya bestämmelser i 11 kap.
4. Om det vid ikraftträdandet pågår ett mål om omyndighetsförklaring

27

eller hävande av sådan förklaring, skall handläggningen fortsättningsvis
anses avse etl ärende angående förvaltarskap.
5. Förekommer i lag eller annan författning någon hänvisning till en
föreskrift som har ersatls genom en bestämmelse i denna lag. tillämpas i
stället den bestämmelsen.

Prop. 1987/88: 124
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2 Förslag till
Lag om ändring i vallagen ( 1972: 620)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3
(1972: 620) 1 skall ha följande lydelse.

~
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samt 4 kap. 2 och 11 *§ vallagen

Föreslage11 lydelse

Nurnrande lydelse

2 kap.

H
Vid tillämpning av 2 § beräknas
antalet röstberättigade på grundval
av stommarna till mantalslängderna
för året. Vid beräkningen anses
·som röstberättigad varje svensk
medborgare som fyllt eller senare
under kalenderåret fyller arton år.

Vid tillämpning av 2 § beräknas
antalet röstberättigade på grundval
av stommarna till mantalslängderna
för året. Vid beräkningen anses
som röstberättigad varje svensk
medborgare som fyllt eller senare
under kalenderåret fyller aderton år
och som 1'.i på grund av domstols
förklaring är eller efter uppnädd
myndighetsålder skall förbli omy11dig.

4 kap.

n
I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den I juni enligt
länsskattemyndighetens personband är kyrkobokförd i valdistriktet och
som har fyllt eller före den I september det år röstlängden upprättas fyller
sjutton år. Om en beslutad ändring i den kommunala indelningen skall
träda i kraft vid följande årsskifte. tas i längden upp den som skall vara
kyrkobokförd i distriktet enligt den nya indelningen.
Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medborgare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt länsskattemyndighetens personband har varit kyrkobokförda i riket den I november de
tre åren närmast före valåret.

Den som den I juni e11/igt lii11.1·skattemyndighete11s personhand pli
grund av domstols förklaring iir eller efter uppnådd myndighetsålder
skallförhli omyndig tas dock ej upp
i längde11.
För den som ej fyllt aderton år den I september det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.
För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.

11
Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till
riksdagen, om han varit kyrkobokförd här någon gång och ej på gm11d
m· 3 kap. 2 § regeri11gsforme11 iir
I/fes/I/fen frå11 rösträtt.
1

Lagen omtryckt 1987: 1334.

*
Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till
riksdagen. om han varit kyrkobokförd här någon gång och har upp11ått arto11 års ålder senast på valdagrn.
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Svensk medborgare skall anses bosatt utom riket. om han enligt länsskattemyndighetens personband ej i!.r kyrkobokförd här.
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Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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3 Förslag till
Lag om ändring i kommunallagen (1977: 179)
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Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §kommunallagen ( 1977: 179) skall ha
följande lydelse.
Nu1'11rande lydelse

FöreslaRen lydelse
2 kap.
3§

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kommunfullmäktige
har den som är kyrkobokförd i
kommunen och som har uppnått
aderton års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av domstol har dock ej rösträtt.
Den som ej är svensk medborgare
har rösträtt endast om han har varit
kyrkobokförd i riket den I november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har en
röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kommunfullmäktige
har den som är kyrkobokförd i
kommunen och som har uppnått
aderton års ålder senast på valdagen. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt endast om han
har varit kyrkobokförd i riket den I
november de tre åren närmast före
valåret. Varje röstberättigad har en
röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i landsting har den som är
röstberättigad vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i
kommun inom landstingskommunen.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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4 Förslag till
Lag om ändring i äktenskapsbalken
Härigenom föreskrivs i fråga om iiktenskapsbalken
dels att 2 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2 §. 6 kap. 4 §, 7 kap. 3 §och 18 kap. I §skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Fares/agen lydelse

3 kap.

H
Den som varken är eller skall varn kyrkobokförd här i landet skall vid
hindersprövningen visa upp ett inty~ av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet. om ett sådant intyg kan anskaffas.
Om det fordras tillstånd eller
samtycke till äktenskapet, skall bevis om tillståndet eller samtycket
visas upp vid hindersprövningen.

Om det fordras tillstånd till äktenskapet, skall bevis om tillståndet
visas upp vid hindersprövningen.

Kan den ena maken på grund av
sjukdom eller bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll, får den andra maken i behövlig
omfattning lyfta den sjuka eller
bortavarande makens inkomst och
avkastning av dennes egendom
samt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta
gäller dock ej, om samlevnaden
mellan makarna har upphört eller
om det finns fullmäktig, förmyndare eller god man för den sjuka eller
bortavarande maken.

Kan den ena maken på grund av
sjukdom eller bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll, får den andra maken i behövlig
omfattning lyfta den sjuka eller
bortavarande makens inkomst och
avkastning av dennes egendom
samt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta
gäller dock ej, om samlevnaden
mellan makarna har upphört eller
om det finns fullmäktig, förmyndare, god man eller förvaltare som
har rätt att företräda den sjuka eller bortavarande maken i dessa anRelägenlzeter.

Rättshandling som avses i första ~tycket är bindande för den sjuka eller
bortavarande maken även om medl,~n inte behövdes för familjens underhåll, såvida tredje man varken insåf: eller borde ha insett att behovet inte
förelåg.

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att
egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem skall vara dennes enskilda
egendom. Genom nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen skall vara giftorättsgods.
Äktenskapsförord skall upprättas
skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.

Äktenskapsförord skall upprättas
skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna.

Prop. 1987/88: 124

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Detta gäller även om någon av dem
är omyndig. I så fall skall dock förmyndarens skriftliga medgivande
inhämtas.

Detta gäller även om någon av dem
är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § fi'jräldrabalken utan
begriin.1·ning m· fiirvaltaruppdraget. I så fall skall dock förmyndarens eller jörraltarens skriftliga
medgivande inhämtas.

Prop. 1987/88: 124

Äktenskapsförord skall registreras hos domstolen. Ett äktenskapsförord
som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående,
om det ges in till domstolen inom en månad från det att äktenskapet
ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då
det ges in till domstolen.
18 kap.
Om den som talan enligt denna
balk riktas mot saknar känt hemvist
och det inte heller kan klarläggas
var den parten uppehåller sig, skall
dennes rätt i saken bevakas av god
man enligt 18 kap. föräldrabalken.
Detsamma gäller, om den som har
känt hemvist utom riket inte kan
nås för delgivning eller om denne
underlåter att utse ombud för sig
och det finns särskilda skäl att förordna god man.
Gode mannen skall samråda med
den som han har förordnats för, om
det kan ske. I fråga om ersättning
till gode mannen gäller JO kap. 13 §
föräldrabalken.

I

*

Om den som talan enligt denna
balk riktas mot saknar känt hemvist
och det inte heller kan klarläggas
var den parten uppehåller sig. skall
dennes rätt i saken bevakas av god
man enligt 11 kap. föräldrabalken.
Detsamma gäller, om den som har
känt hemvist utom riket inte kan
nås för delgivning eller om denne
underlåter att utse ombud för sig
och det finns särskilda skäl att förordna god man.
Gode mannen skall samråda med
den som han har förordnats för, om
det kan ske. I fråga om ersättning
till gode mannen gäller 20 kap. 2
b §föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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5 Förslag till
Lag om ändring i ärvdabalken
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 11 §§. 17 kap. 2 §, 18 kap. 2 §.

19 kap. I och 18 §§, 20 kap. 8 §samt 24 kap. 4 och 5 ~§ ärvdabalken 1 skall
ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

12 kap.
9§
Om nyttjanderättshavaren geOm nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller nom vanvård av egendomen eller
genom annat otillbörligt fölfarande
genom annat otillbörligt fölfarande
uppenbarligen äventyrar ägarens
uppenbarligen äventyrar ägarens
bästa. må rätten på ansökan ålägga
bästa, får rätten på ansökan ålägga
honom att ställa säkerhet för egenhonom att ställa säkerhet för egendomen eller ock förordna, att denna domen eller också förordna, att
skall ställas under vård och förvaltdenna skall ställas under vård och
ning av god man som avses i 18 förvaltning av god man som avses i
kap. föräldrabalken.
I I kap. föräldrabalken.
För skada, som nyttjanderättsFör skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårds- havaren uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat ägaren, skall erlöshet vållat ägaren, skall ersättsättning giildas. då nyttjanderätten
ning betalas. då nyttjanderätten
upphör eller egendomen stiilles unupphör eller egendomen ställs under vård och förvaltning av god
der vård och förvaltning av god
man.
man.

11 §
Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen. till betryggande av hans rätt, sättas under
särskild vård. skall den, där ej annat följer av testamentet. ställas under förvaltning av god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.

Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen, till betryggande av hans rätt, sättas under
särskild vård, skall den, där ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man som avses i 18 kap. föräldrabalken.

17 kap.

n
Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest,
skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv. är det gällande. Bröstarvinge äger
dock utfå sin laglott. med mindre han avstått från denna mot skäligt
vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens
make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller
testamente med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv är stadgat.
Ej må underårig avsäga sig arv, ej
heller omyndigförklarad utan förmyndarens skriftliga samtycke.

1

Balken omtryckt 1981: 359.

En underårig får inte avsäga sig
arv. Den som har fiJrl'llltare enligt
11 kap. 7 §föräldrabalken utan hegriinsning m· ji'irl'altaruppdraget
får inte m•säga si!{ ar\' utan fi1n•a/tarens skriftliga samtycke.
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Nm·arande lydelse

Föreslage11 lydelse

Diir ej annat framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse
uck mot arvinges avkomlingar.

Om 11/lgot annat inte framgår av
omständigheterna. gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar.

Prop. 1987/88: 124

18 kap.
2§

Till dess att egendomen har tagits
om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har
att förvalta boet. skall egendomen,
om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan,
vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars
kan ta hand om egendomen. Den
som har tagit hand om egendomen
skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare.
göra anmälan hos rätten enligt 18
kap. föräldrabalken. Vad som har
sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Till dess att egendomen har tagits
om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har
att förvalta boet. skall egendomen,
om den ej står under vård av förmyndare. syssloman eller annan,
vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars
kan ta hand om egendomen. Den
som har tagit hand om egendomen
skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare,
göra anmälan hos rätten enligt 11
kap. föräldrabalken. Vad som har
sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall
medlem av hushållet som den döde tillhörde. hyresvärd eller annan som är
närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla
dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat
sätt blir känt, skall socialnämnden, om det 'Jehövs, göra vad som enligt
första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta
har kommunen rätt till ersättning av boet.
19 kap.
§

Då dödsbodelägare begär det,
skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning
av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap lwndhal'{l
förvaltningen. Har någon genom
testamente blivit utsett att i arsee11de å förvaltningen träda i arvingars
och universella testamentstagares
ställe (testamentsexekutor). äger
jämväl han påkalla beslut som nu är
sagt. Sådant beslut skall ock meddelas på begäran av den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestiimmelse.
där det prövas nödigt för legatets
eller ändamålsbestämmelsens verk-

Då dödsbodelägare begär det.
skall rätten förordna. att egendomen skall avträdas till förvaltning
av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha
förvaltningen. Har någon genom
testamente blivit utsedd att i fråga
om förvaltningen träda i arvingars
och universella testamentstagares
ställe (testamentsexekutor), äger
jämväl han påkalla beslut som nu är
sagt. Sådant beslut skall också
meddelas på begäran av den som
erhållit legat eller äger föra talan
om fullgörande av ändamålsbestiimmelse, där det prövas nödigt
för legatets eller ändamålsbestäm-
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

ställande, eller på begäran av bor- melsens verkställande, eller på begenär eller den som står i ansvar för gäran av borgenär eller den som
står i ansvar för betalning av gäld
betalning av gäld efter den döde.
där det måste antagas att dödsboet efter den döde, där det måste antas
är på obestånd eller att sökandens att dödsboet är på obestånd eller att
rätt eljest äventyras. Är dödsbodel- ·sökandens rätt eljest äventyras. Är
ägare eller den som erhållit legat dödsbodelägare eller den som eromyndig eller har enligt 18 kap. 3 hållit legat omyndig eller har enligt
11 kap. 3, 4 eller 7 §föräldrabalken
eller 4 § föräldrabalken god man
förordnats för honom, skall döds- god man eller jbrrnltare förordnats
boet avträdas till förvaltning av bo- för honom. skall dödsboet avträdas
utredningsman, om överförmynda- till förvaltning av boutredningsman, om överförmyndaren begär
ren begär det och rätten finner skäl
det och rätten finner skäl därtill.
därtill.
Skall enligt testamente egendoSkall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas
men vara undantagen delägarnas
förvaltning. men är testamentsexe- förvaltning, men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedkutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rätten,
de ej utföra uppdraget, skall rätten,
då ansökan göres av någon vars rätt då ansökan görs av någon vars rätt
är beroende av utredningen eller är beroende av utredningen eller
förhållandet eljest hlir känt, medde- ·
förhålllandet eljest varder kunnigt,
meddela beslut som i första stycket la beslut som m·ses i första stycket.
siigs.
Beslut enligt denna paragraf .filr
Beslut enligt denna paragraf må
grundas även pä testamente som ej
grundasjiimviil å testamente som ej
vunnit laga kraft.
vunnit laga kraft.
18
Routredningsman är pliktig att
ersätta skada. som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet tillskyndat
dödsboet eller nr1gon. vars rätt är
beroende av utredningen.
Äro fiera utrcdningsmän ersättningspliktiga. svara de en för alla
och alla j('jr en. Ersättningsbcloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den större eller mindre skuld som prövas
ligga envar av dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar
och penningmedel, som tillkomma
omyndig eller den för vilken god
man förordnats, stadgas i föräldrabalken.

§

Boutredningsman är pliktig att
ersätta skada, som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet l'ållat dödsboet
eller någon, vars rätt är beroende
av utredningen.
Är fiera utredningsmän ersättningspliktiga ..1·1·arnr de solidariskt.
Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den större eller mindre
skuld som prövas ligga envar av
dem till last.
Om skyldighet· att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar
och penningmedel. som tillkommer
omyndig eller den för vilken god
man eller .förvaltare förordnats,
stadgas i föräldrabalken.

20 kap.
g§
Bouppteckning skall inom en månad efter upprättandet jämte bestyrkt avskrift för registrering in-

Bouppteckning skall inom en månad efter upprättande jämte bestyrkt avskrift för registrering ges
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Nul'arande

lydei.~e

Föreslagen lydelse

gil'lls till rätten i den ort där den

Prop. 1987/88: 124

in till rätten i den ort där den döde
skolat svara i tvistemål i allmänhet
eller, om behörig domstol ej sålunda finns. till Stockholms tingsrätt.
Finns det flera bouppteckningar,
skall de ges in samtidigt; och skall
tiden härför räknas från det den sista bouppteckningen upprättades.

döde skolat svara i tvistemål i allmänhet eller. om behörig domstol
ej sålunda finnes. till Stockholms
tingsrätt. Äro flera bouppteckningar, skola de ingil'as samtidigt; och
skall tiden härför räknas från det
den sista bouppteckningen upprättades.

Bestyrkt avskrift av bouppteckningen skall förvaras hos rätten.
Har omyndig del i boet eller finnes delägare, för vilken god man
skall förordnas, skall ytterligare en
bestyrkt avskrift ingil'as för varje
överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet. må denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.

Äro ej erforderliga avskrifter ingivna, skola sådana tagas på boets
bekostnad.

Har omyndig del i boet eller iir
någon j(1r 1·ilken f<:irvaltare enligt
fiiriildrahalken har förordnat.i· de/iigare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall
ytterligare en bestyrkt avskrift ges
in för vaije överförmyndare som
skall ha tillsyn över ifrågavarande
förmynderskap. Jörl'llltarskap eller
godmanskap. Är bouppteckningen
av vidlyftig beskaffenhet. hehöver
denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.
Är inte erforderliga avskrifter ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

24 kap.
4 §
Träder efterlevande make, som deltagit i avtalet, i nytt gifte, eller dör
delägare och efterl~mnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej deltagit
i avtalet. skall detta. om uppsägning sker inom fyra månader därefter.
upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.
Där förmyndare eller god man
deltagit i avtalet. skall vid förmynderskapets eller godmanskapets
upphörande rätt till uppsägning
som i första stycket sägs tillkomma
den tl vars vägnar avtalet slutits.

Om förmyndare, god man eller
Jön·altare deltagit i avtalet, skall
vid förmynderskapets, godmanskapets eller fiirvaltarskapets upphörande rätt till uppsägning som a1·se.1·
i första stycket tillkomma den på
vars vägnar avtalet slutits.

5§
Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden
som därvid voro avgörande, eller
finnes avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå, må rätten på delägares talan förklara, att avtalet
skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för

Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden
som därvid HI/" avgörande, eller hefinns avtalet av annan särskild orsak ej höra bestå, fär rättt:n på dt:lägares talan förklara. att avtalet
skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för
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delägare som är omyndig eller för
vilken god man är förordnad, är
särskilt stadgat.

delägare som är omyndig eller för
vilken god man eller förvaltare är
förordnad, är särskilt stadgat.

Prop. 1987 /88: 124

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1928: 281) om allmänna arvsfonden

Prop. 1987/88: 124

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen ( 1928: 281 l om allmänna arvsfonden
skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

I\ §I

Har egendom i dödsbo. vilken
förvaltats av god man. som i 11
kap. 4 § lagen om fbrmynderskap
sägs, efter preskription av rätt att
taga arv eller testamente eller ock
eljest tillfallit fonden. vare han pliktig fullgöra vad enligt 8 § första
stycket åligger god man, som där
avses.

Har egendom i dödsbo, vilken
förvaltas av god man enligt 11 kap.
3 §föräldrabalken. efter preskription av rätt att ta arv eller testamente eller annars tillfallit fonden, är
denne skyldig att fullgöra vad som
enligt 8 ~ första stycket åligger en
god man som där avses.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1933: 318.
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7 Förslag till
Lag om ändring i jordabalken

Prop. 1987/88: 124

Härigenom föreskrivs att .18 kap. 3 § jordabalken 1 skall ha följande
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

18 kap.
3§

Bestämmelserna i I och 2 §§ äger ·~j tillämpning. om
I. handling på vilken äganderätten grundats är fö1i'alskad eller på rätte
ägarens vägnar utfärdad av någon som saknade behörighet därtill eller är
ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 § lagen
(1915: 218) om avtal och andra rät:shandlingar på förmögenhetsrättens
område.
2. rätte ägaren. när han utfärdade
den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet.

2. rätte ägaren, när han utfärdade
den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet
eller inte hade rådighet över den
fasta egendomen pä grund av att
en fbrvaltare enligt föräldrabalken
l'ar förordnadför honom,

3. förvärvet enligt lag är ogiltigt. f:när det icke skett i föreskriven form
eller med iakttagande av andra föreskrivna villkor eller med samtycke av
någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av
domstol eller annan myndighet.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Balken omtryckt 1971: 1209.
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8 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970: 988)
Härigenom föreskrivs att 4 kap.
(\970: 988) 1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

12 §

fastighetsbildningslagen

Föreslagen lydelse

4 kap.
12 §
Om god man enligt 18 kap. 4 §
föräldrabalken behöver förordnas,
skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Om god man enligt Il kap. 3 §
föräldrabalken behöver förordnas,
skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagenomtryckt1971: 1035.
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9 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av
samfälligheter
Härigenom föreskrivs att 10 och ::.o §~lagen (1973: 1150) om förvaltning
av samfålligheter 1 skall ha följande lydelse.
Före.~lagen

Nuvarande lydelse

10
Kallelse och delgivning enligt 9 §
omhesörjes av den som skall hålla
sammanträdet. Denne skall vidare
göra anmälan hos rätten, när god
man enligl 18 kap. 4 § föräldrabalken behöver förordnas.

§

30

§

Styrelsen för samfällighetsförening skall beslå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort
där medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot skall vara myndig.

lydelse

Kallelse och delgivning enligt 9 §
ombesörj.i· av den som skall hålla
sammanträdet. Denne skall vidare
göra anmälan hos rätten, när god
man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas.

Styrelsen för samfällighetsförening skall bestå av en eller flera ledamöter och ha sitt säte i den ort
där medlemmarnas fastigheter eller
huvuddelen av dessa ligger. Styrelseledamot fl1r i11te rara underårig
eller ha för\'altare enligt 11 kap. 7 §
föriifdrabalke11 11ta11 hegrän.rninx
ar .fiJrvaltaruppdraget.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

42
1

Lagen omtryckt 1987: 128.

10 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i rättegångsbalken

**·

Härigenom föreskrivs att 4 kap. I, 6. 10 a och 13
8 kap. 2 §.
10 kap. 7 §. 12 kap. 2 *och 20 kap. 14 § rättegångsbalken skall ha följande
lydelse.
N111·ara11de lydelse

Fiireslagen lydelse
4 kap.

*I

J
Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt för
behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov.
Ej må den utöva domarämbete,
som är omyndig eller i konkurstillstånd.

Ej må den utöva domarämbete.
som är i konkurstillstånd eller som
har fön·altare enlit;t 11 kap. 7 §
föriildrahalken utan begränsning
m · förvaltaruppdrat;et.

Om kunskapsprov och villkor i övrigt för utövande av domarämbete
förordnar regeringen.

Valbar till nämndeman är myndig
svensk medborgare, som är kyrkobokförd i kommunen eller, i fråga
om nämndeman i hovrätt, i länet
eller den del därav som hör till hovrätten, och ej fyllt sjuttio år. Lagfaren domare, befattningshavare vid
domstol. åklagare. polisman eller
advokat eller den som eljest har till
yrke att föra andras talan inför rätta
må ej vara nämndeman.

Valbar till nämndeman är svensk
medborgare, som är kyrkobokförd i
kommunen eller, i fråga om nämndeman i hovrätt. i länet eller den del
därav som hör till hovrätten. och
som inte iir underårit; eller har fyllt
sjuttio år och inte '!1cller har f()1Ta/tarc enlit;t 11 kap. 7 § fiiriildrahalken utan begränsning av fi'in·altaruppdragct. Lagfaren domare. befattningshavare vid domstol. åklagare. polisman eller advokat eller
den som eljest har till yrke att föra
andras talan inför rätta må ej vara
niimndeman.

Ej må någon samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt. Ej må
annan vägra att mottaga uppdrag som nämndeman än den som fyllt sextio
år eller eljest uppgiver giltigt hinder. Den som avgätt som nämndeman vare
ej skyldig att åter inträda förrän efter sex är.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.
10 a ~ 3
Regeringen förordnar för tre år i sänder dem som skall tjänstgöra som
ekonomiska experter enligt I kap. 8 §och 2 kap. 4 a §. Under treårsperioden får vid behov ytterligare personer förordnas för återstående del av
perioden. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen av ett

1

~
J

Senaste lydelse 1974: 573.
Senaste lydelse 1976: 560.
Senaste lydelse 1985:415.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

mål en omständighet som medför ah förordnandet skall upphöra att gälla,
skall förordnandet oberoende därav anses ha fortsatt giltighet såvitt avser
det pågående målet.
Den som skall tjänstgöra som
ekonomisk expert skall vara svensk
medborgare och får ej vara omyndig eller i konkurstillstånd.

Den som skall tjänstgöra som
ekonomisk expert skall vara svensk
medborgare och får ej vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha
fijrl"llltare enligt 11 kap. 7 § föriildrabalkcn utan begränsning m·
fi>rvaltaruppdragel.

Domare vare jävig att handlägga
mål:

Domare iir jävig att handlägga
mål:

I. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan
vänta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag. att den ene
är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är
part närstående;
3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta
synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;
4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare eller god man för part eller
eljest parts ställföresträdare eller är
kdamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse
eller annan sådan inrättning, som är
part, eller, då kommun eller annan
sådan menighet är part, är ledamot
av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;

4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare. god man eller .forl'lllture
för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat
samfund, stiftelse eller annan sådan
inrättning, som är part, eller; då
kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd
eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet
rör;

5. om han eller någon honom närstående. som sägs i 2, till någon, som
har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada.
står i förhållande, som avses i 4:
6. om han är parts vederdelomun, dock ej om parten sökt sak med
honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat
beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befallning därmed;
8. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt
part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller
9. om eljest särskild omständighet föreligger. som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i m{tlet.

4

Senaste lydelse 1973: 240.
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Föreslagen lydelse

Lydelse enligt prop. 1987188: 26

Prop. 1987/88: 124

8 kap.

2§
Till ledamot av advokatsamfundet får endast den antas som
I. är svensk medborgare,
2. har hemvist i Sverige,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till
domarämbete,
4. har genomgått för advokatvcrksamhct erforderlig praktisk och teoretisk utbildning,
5. har gjort sig känd för redbarhet, och
6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från
antagningskraven såvitt gäller första stycket I och 2.
Den som är omyndiR eller försatt
i konkurs får inte antas till ledamot.
Inte heller får den antas till ledamot
som enligt 3 lagen (1985: 354) om
förbud mot yrkesmässig rådgivning
i vissa fall, m. m. är förbjuden att
utöva rådgivningsverksamhet.

Den som är försatt i konkurs eller
som har flirl'altarc enli!{t 11 kap.
7 § ji"iriildrabalken utan begränsning av fön·altaruppdraget får inte
antas till ledamot. Inte heller får
den antas till ledamot som enligt 3 §
lagen (1985: 354) om förbud mot yrkesmässig rådgivning i vissa fall.
m. m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksamhet.

*

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid allmän domstol eller allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den
som annars är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan
enskild än advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.
Vad som nu sagts gäller dock inte befattningshavare vid allmän advokatby-

rå.

Tvist på grund av förmyndares
eller god mans förvaltning må väckas vid den rätt, där förmynderskapet eller godmanskapet är eller senast varit inskrivet. eller ock vid
rätten i den ort, där förvaltningen
förts.
Har någon eljest haft annans
egendom till förvaltning, må tvist
på grund av förvaltningen väckas
vid rätten i den ort. där förvaltningen förts.

Tvist på grund av förmyndares,
god mans eller .f(:irl'(1ltare.1· förvaltningfilr väckas vid den rätt där förmynderskapet. godmanskapct eller
fiirl'llltarskapet är eller senast varit
inskrivet. eller också vid rätten i
den ort där förvaltningen förts.
Har någon eljest haft annans
egendom till förvaltning. filr tvist
på grund av förvaltningen väckas
vid rätten i den ort där förvaltningen förts.

12 kap.

2 *5
Såsom ombud må ej brukas annan än den som rätten med hänsyn till
redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara ombud i
mi'tlet.
5

Senaste lydt:lse 1956: 230.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
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Ombud skall vara svensk medborgare med hemvist inom riket: dock må
även annan brukas såsom ombud, om rätten med hänsyn till målets beskaffenhet och övriga omständigheter finner det lämpligen kunna ske.
Ej må den vara ombud, som är
omyndig eller i konkurstillstånd.

Ej må den vara ombud. som är
underårig eller i konkurstillstånd
eller som har j()rvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrahalken utan hegränsning m· fiirvaltaruppdraget.

20 kap.
14 §6
Är målsäganden omyndig och rör
Är målsäganden omyndig och rör
brottet egendom, varöver han ej rå- brottet egendom, varöver han ej råder, eller rättshandling, som han ej der, eller rättshandling, som han ej
själv äger ingå, ilfie hans ställföre- själv äger ingå, får hans ställföreträdare angiva brottet eller tala trädare angiva brottet eller tala
därå. Rör brottet den omyndiges därå. Samma rätt har en förvaltare
person, iige den som har vårdnaden enligt föräldrabalken för en målsäom honom angiva brottet eller tala gandes räkning när hrottet rör
därå. Vad i 11 kap. 2-5 §§är stad- egendom eller rättshandling som
gat om part och ställföreträdare i omj{1ttas av förvaltarens uppdrag.
tvistemål iige motsmrande tillämp- Rör brottet den omyndiges person,
ning beträffande målsägande, även fär den som har vårdnaden om hoom han ej för talan.
nom angiva brottet eller tala därå.
Vad i 11 kap. 2-5 §§är stadgat om
part och ställföreträdare i tvistemål
tillämpas beträffande målsägande,
även om han ej för-talan.
Om riittegångsombud för målsOm rättegångsombud för målsägande gälle vad i 12 kap. är stad- ägande gäller vad i 12 kap. är stadgat.
gat.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

"Senaste lydelse 1914: 239.
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11 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1946: 807) om handläggning av
domstolsärenden
Härigenom föreskrivs att 6 § lagen <1946: 807) om handläggning av
domstolsärenden skall ha följande lydelse.
Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

Underrätt är vid handläggning av
ärende domför med en lagfaren domare. om ej annat följer av vad som
föreskril'e.1· nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 § skall rällen hava
den sammansättning som anges i
tredje stycket.

Underrätt är vid handläggning av
ärende domför med en lagfaren domare, om ej annat följer av vad som
fiireskrfrs nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 ~ skall rätten ha den
sammansättning som anges i tredje
stycket,

om ärendet är tvistigt.
om eljest särskild anledning föreligger därtill. eller
om ärendet angår
I. tillstånd till äktenskap enligt 2
kap. 2 § äktenskapshalken,

I. anordnande, upphörande eller
ändring lll' jiJrl'{1ltarskap enligt 11
kap. 7. 19 eller 23 § jiJräldrahalken,

2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion,
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
delta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall rätten bestå av en lagfaren domare
och nämndemän, när ärendet skall prövas enligt äktenskapsbalken, lagen
(1987: 232) om sambors gemensamma hem eller föräldrabalken, och annars
av minst tre och högst fyra lagfarna domare. När nämndemän ingår i
rätten. skall 14 kap. 17 § äktenskapsbalken tillämpas.
Regeringen får för andra fall än som avses i andra stycket föreskriva att
tjänstemän som inte är lagfarna får handlägga ärenden som är av enkel
beska!Tenhet och som avser
I. förordnande eller entledigande
av förmyndare eller god man.
2. inskrivning av förmynderskap
eller godmanskap.

I. förordnande eller entledigande
av förmyndare. god man eller fiir1·a/tare,
2. inskrivning av förmynderskap.
godmanskap eller j(}rraltarskap.

3. avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman och förordnande eller entledigande av boutredningsman.
4. förordnande av bodelningsförrättare,
5. förordnande av skiftesman vid arvskifte. eller
6. dödande av handlingar och inteckningar enligt lagen ( 1927: 85) om
dödande av förkommen handling, dock ej i fall som avses i 12 a § nämnda
lag.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
1

Senaste lydelse 1987: 1109.
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12 Förslag till
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Lag om ändring i lagen (1924: 322) om vård av omyndigs
värdehandlingar
Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1924: 322) om vård av omyndigs
värdehandlingar 1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Före.1·la1:en lydelse

IH
Vad i denna lag stadgas skall äga
motsvarande tillämpning i fråga om
vård av värdehandlingar, som tillhöra den, för vilken god man förordnats efter vad i 18 kap. 3 eller
4 §föräldrabalken stadgas. sä ock i
fråga om medel, som för hans räkning innestå hos bank och ej må
uttagas utan överförmyndarens tillstånd.

Vad som föreskrii·s i denna lag
skall tillämpas även i fråga om vård
av värdehandlingar som tillhör den,
för vilken god man e11li1:t 11 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken eller förvaltare e11li1:t samma balk har förordnats. liksom i fråga om medel som
för sådan persons räkning står inne
hos bank och inte får tas ut utan
överförmyndarens tillstånd.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1976:616.
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13 Förslag till
Lag om ändring i lagen (l 904: 48 s. I) om samäganderätt
Härigenom föreskrivs att 9, 12 och 19 §§lagen (1904: 48 s. I) om samäganderätt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lvdelse
9§

I sammanhang med förordnande
om offentlig auktion bestiimme rätten ock, där sådant av någon delägare ·yrkas, ett pris, l'arunder godset ej mä försäljas. Är fråga om försäljning av fastighet. däri omyndig
har del. skall sådant pris utsättas.
iindå att yrkande därom ej framställes.

övrigt l'arde försäljningsvillkoren
bestämda av gode
mannen.

I samband med ett förordnande
om offentlig auktion skall rätten
ocksä, om det yrkas av någon delägare. bestiimma ett pris under l'ilket godset inte får försäljas. Är det
fråga om försäljning av en fastighet.
i l'ilken en omyndig har del eller
som till någon del omf(lftas ar ett
förmltarskap enligt föräldrahalken, skall ett sådant pris bestämmas, iiven om det inte yrkas m· någon.
I
övrigt
skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode
mannen.

J2 § 1
Ärv samtliga delägare vid auktionen tillstädes och l'{lrda de överens
om antagande eller fiirkastande m·
anbud. som å auktionen göres skall
l'id deras beslut bero; dock att, där
fråga iir om fastighet. \'(/ ri omyndig
har del. försäljning ej må ske. utan
den omyndiges andel varder betald
eJier det enligt 9 §utsatta pris.

Varda delägarna ej ense, efter ty
nyss är sagt, giille högsta anbudet
såsom antaget, diir det ej understiger pris. som enligt 9 § må vara
lltsatt. Är loll i samfälld fastighet
särskilt intecknad och uppgår den
på sådan lott belöpandc andel i den
bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten
på grund av inteckning häftar. må
ej anbudet antagas, med mindre
ägare av övriga lotter det medgil'tl;
dock att vad sålunda fiireskril·its
1

4

Senaste lydelse 1907: 83 s. 3.
Riksdagen 191:i7!1:i8. I sam/. Nr IN

Om samtliga delägare iir niirrnrande vid auktionen och de iir överens om att anta eller j{:irkasta ett
anbud som liimnas på auktionen.
giiller deras beslut. Är det fråga om
en fastighet, .for l'ilken rätten /lfan
yrkande enligt 9 § skall bestämma
ett 1·isst lägsta pris. filr försäljning
dock inte ske om inte den omyndigcs andel eller den andel som omJättas m· ett .f("irrnltarskap enligt
j(Jriildrahalken blir betald enligt det
be stämda priset.
Är delägarna ej ense. gäller högsta anbudet såsom antaget. om det ej
und1:rstiger det pris som har bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld
fastighet särskilt intecknad och
uppgår den på sådan lott belöpande
andelen i den bjudna köp~skillingen
icke till beloppet av den gäld. för
vilken lotten på grund av inteckning
häftar, får anbudet inte antas, om
inte ägare av övriga lotter medger
det. l'ad som 1111 har sagts gii/ler
dock inte. om försäljningen avser

49

Numrande lydelse

Föreslagen lydelse

icke äger tillämpning, där försäljningen avser att friin två eller flera
hemmanslotter avsöndra mark,
som varit till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp anslagen.

att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark, som varit anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp.

19
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§~

Vad i denna lag finnes stadgat äg1: ej tillämpning å sådan samfällighet,
som ·1vses i lagen (1973: 1150) om t'örvaltning av samfälligheter. eller å
sådan allmänning, som avses i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar
eller lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna; ej
heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av
jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
Beträffande egendomsförhållanden som rör makar. sambor, delägare i
oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare mm ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrc·rclsc finns särskilda bestämmelser.
Bestämmelserna i 15 kap. 15 ~
föräldrabalken skall inte tillämpas i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 §
föräldrabalken skall inte tillämpas i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, som
till nåwm del ägs a1· omyndig eller
omfattas lH' ett förvaltarskap enligt
fi'iräldrahalken.

Denna lag träder i kraft den I januari I 989.

2

Senaste lydelse 1987: 796.
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14 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

*

Härigenom föreskrivs att 22 lagen (1915: 218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nu1·ara11de lydelse

22
Där fullmaktsgivaren förklaras
omyndig eller kommer· under annans milismanskap. hm·e· rättshandling, som fullmäktigen f<>retagcr, icke större verkan än den skulle haft, om fullmaktsgivaren själv
företagit densamma.

* Om fullmaktsgivaren fär en för1·altare enligt fiiriildrabalken, har
en rättshandling som fullmäktigen
företar och som on1f'attas m·fön·altarens uppdrag intl' större verkan
än den skulle ha haft. om fullmaktsgivaren själv hade företagit rättshandlingen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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15 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1936: 81) om skuldebrev
Härigenom föreskrivs att 17 § lagen ( 1936: 81) om skuldebrev skall ha
följande lydelse.
Numrande lydelse

Änd<I att ny borgenär är i god tro,

må gäldenären mot honom göra gällande:
att skuldebrevet är förfalskat. eller å gäldenärens vägnar utfärdat
av någon som diirtill saknade behörighet, eller ogiltigt såsom tillkommet under tvång varom sägs i 28 §
lagen om avtal, eller se/som utfärdat av någon som var omyndig eller
handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet~ eller

all skuldebrevet dödats eller betalning fullgjorts genom .fordringsbe/oppet.1· nedsiittande i allmänt
förvar. eller att borgenären i fiiljd
av preskription eller proklama förlorat sin talan, eller att skuldförhållandet ändrats genom t vångsaekord.

Föreslagen lydelse

Ä l'l'll om en ny borgenär är i god
tro, får gäldenären mot honom göra
gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar
har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det iir
ogiltigt på grund m· att det har
kommit till under sådant tvång som
anges i 28 § lagen (1915:218) om
avtal och andra rättslwndlin,;ar på
fiirnziigenhetsriittens omräde.
Vidare får gäldenären iiven mot
en godtroende borgenär göra gällandl' att skuldehrt'vet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade under inflytande av
rubbad själsverksamhet eller inte
hade rätt att utfärda skuldebrevet
på grund m• att en förvaltare enligt
föräldrabalken var förordnad fiir
honom.
Slutligen fär gäldenären även
mot en godtroende borgenär åberopa all skuldebrevet har dödats eller
att bdalning har fullgjorts genom
att järdringsbeloppet har satts ned
i allmänt förvar eller att borgenären
på grund av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att
skuldförhållandet har ändrats genom tvångsackord.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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16 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända
borgenärer
Härigenom föreskrivs att 3 och 6 §§ lagen (1981: 131) om kallelse på
okända borgenärer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. 1 §andra
stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse
på egna eller andra makens okända borgenärer.
Kallelse på okända borgenärer
får också sökas av .förmyndaren,
när någon har förklarats omyndig.

Kallelse på okända borgenärer
får också sökas av god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken.
6§

En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen, om han inte
visar att gäldenären har känt till den
före anmälningstidens utgång. Har
kallelsen skett på ansökan av förmyndare, gäller vad som har sagts
om gäldenären i stället förmyndaren. Anmälan behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.

En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen, om han inte
visar att gäldenären har känt till den
före anmälningstidens utgång. Har
kallelsen skett på ansökan av god
man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som har sagts om
gäldenären i stället gode mannen
eller fi)rva/taren. Anmälan behövs
inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i
gäldenärens konkurs eller i för-

handling om offentligt ackord.
Förlust av riitten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på
ränta och annan tilliiggsförpliktclse samt fordran på grund av borgen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse !987: 8!0.
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17 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 16 kap. 8 och JO§§ samt 20 kap. 8 § lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring 1 skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse

16 kap.

H
Försäkrad som åtnjuter förtidsFörsäkrad som åtnjuter förtidspension enligt 7 kap. I § första
pension enligt 7 kap. I § första
stycket är skyldig att, om hans arstycket är skyldig att. om hans arbetsförmåga väsentligt förbättras,
betsförmåga väsentligt förbättras,
utan oskäligt dröjsmål göra anmäutan oskäligt dröjsmål göra anmälan härom hos allmän försäkrings- . Ian härom hos allmän försäkringskassa. Motsvarande skall beträffankassa. Motsvarande skall beträffande försäkrad. vars rätt till förtidsde försäkrad. vars rätt till förtidspension grundats på varaktig arpension grundats på varaktig arbetslöshet. så ock den som åtnjuter betslöshet. så ock den som åtjnuter
änkepension eller förmån enligt 9 änkepension eller förmån enligt 9
kap. gälla, om förhållandena så kap. gälla, om förhållandena så
ändras att rätten till pensionen eller ändras att rätten till pensionen eller
förmånen därav påverkas. Är deri förmånen därav påverkas. Är den
försäkrade omyndig, åvilar anmälförsäkrade omyndig, åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren.
ningsskyldigheten
förmyndaren.
Om den försäkrade har en god man
eller f(}rvaltare enligt föriildrahalken. har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan. om det
kan anses ingå i uppdraget.
Underlät.i· anmälan som avses i
Underlåtes anmälan som avses i
första stycket utan giltigt skäl. får
första stycket utan giltigt skäl, må
pensionen eller förmånen dras in
pensionen eller förmånen indragas
för viss tid eller tills vidare.
för viss tid eller tills vidare.
10 §
Har någon under resa eller eljest
blivit borta och kan det antagas att
han avlidit, äga hans efterlevande
åtnjuta familjepension enligt denna
lag. Såsom villkor för utbetalning
av pension må dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den hortovarande. I
fråga om omyndig må sådan förklaring infordras från hans förmyndare. Finnes den hortovarande sedermera vara vid liv, skall pension ej
vidare utgå.

1

Lagen omtryckt 1982: 120.

Har någon under resa eller eljest
blivit borta och kan det antas att
han avlidit, har hans efterlevande
rätt till familjepension enligt denna
lag. Såsom villkor för utbetalning
av pension får dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den hortavarande. I
fråga om omyndigjår sådan förklaring infordras från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras
av en god man eller förvaltare som
har förordnats enligt föräldrabalken. Visar det sig sedermera att
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

den bortal'arande är vid liv skall
pension ej vidare utgå.
20 kap.
8§
Den som är försäkrad eller eljest
Den som är försäkrad eller eljest
äger rätt till ersättning enligt denna äger rätt till ersättning enligt denna
lag åligger att, i enlighet med de lag åligger att, i enlighet med de
föreskrifter som meddelas av rege- föreskrifter som meddelas av regeringen eller. efter regeringens be- ringen eller. efter regeringens bestämmande, av riksförsäkringsver- stämmande, av riksförsäkringsverket, lämna de uppgifter, som iiro av
ket, lämna de uppgifter som iir av
betydelse för tillämpningen av
betydelse för tillämpningen av
lagen. Beträffande omyndig ål'ilar lagen. Beträffande den som är omyndig eller har god man eller föruppgiftsskyldigheten förmyndaren.
valtare enligt föriildraba/ken har
förmyndaren eller. om det kan anses följa m· uppdraget, gode
mannen eller förvaltaren skyldighet
att lämna uppgifterna.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

55

'18 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen (1962: 392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension
Härigenom föreskrivs att 8 och 11 §§ lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg
och kommunalt bostadstillägg till folkpension 1 skall ha följande lydelse.

Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt
dröjsmål göra anmälan härom till
den allmänna försäkringskassa,
inom vars verksamhetsområde han
senast blivit mantalsskriven. Enahanda skyldighet åligger honom,
om han
åtnjuter
kommunalt
bostadstillägg och mantalsskri1·es i
annan kommun än förut, så ock om
han ingår äktenskap eller om hans
äktenskap upplöses genom makens
död eller annorledes. Är den som
åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten
förmyndaren. Upphiires förmånen av myndighet eller av annan person än den
pensionsberättigade eller dennes
förmyndare, är jämväl sådan myndighet eller person anmälningsskyldig.

Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att. om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt
dröjsmål göra anmälan om detta till
den allmänna försäkringskassa,
inom vars verksamhetsområde han
senast blivit mantalsskriven. Enahanda skyldighet åligger honom,
om han åtnjuter
kommunalt
bostadstillägg och mantalsskrivs i
annan kommun än förut, så ock om
han ingår äktenskap eller om hans
äktenskap upplöses genom makens
död eller annorkdes. Är den som
åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten
förmyndaren. Om den som upphiir förmånen
har en god man eller fi'jn·altare enligt ji1ri.ildrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Uppbärs förmånen av myndighet eller av annan person än den
pensionsberättigade eller dennes
förmyndare, gode man eller fl'irvaltare. är ii1·en sådan myndighet eller
person anmälningsskyldig.

11 §
Ansökan om förmån enligt denna
lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt ii1·ensom en av sökanden
och, om han är gift, hans make
underskriven förklaring på heder
och samvete att de lämnade upplysningarna äro med sanningen överensstämmande. För omyndig sö-

1

2

Lagen omtryckt 1976: 1014.
Senaste lydelse 1987: 207.

Ansökan om förmån enligt denna
lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och,
om han är gift, hans make underskriven förklaring på heder och samvete att de lämnade upplysningarna
iir med sanningen överensstämmande. För sökande som iir omyn-
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Nlll·arande lydelse

Föreslagen lydelse

kande skall förklaringen al'girns av
förmyndaren.

dig eller har god man eller.fi:irmltare enligt fiiriildrahalkcn skall förklaringen avges av förmyndaren eller, om det kan ansc.1· fö(ja m· uppdraget, av gode mannen eller Jör1·altarcn.

Prop. 1987/88: 124

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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19 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. :: § studiestöd slagen 1 ( 1973: 349) skall ha
följande lydelse.

9 kap.

*

2
Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och
har han insett eller bort inse detta. kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.
Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande
uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 1519 §§. 4 kap. 28-35 **eller 7 kap. 17 §och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap.
31 §. 4 kap. 44 §och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav enligt första eller
andra stycket studiehjälp enligt :
kap. till sådan studerande, som vic
utbetnlningstillfället var omyndi~:
pli grund a1· ålder, åvilar betal-·
ningsskyldigheten den som då var
den omyndiges förmyndare.

Avser återkrav enligt första eller
andra stycket studichjälp enligt 3
kap. till sådan studerande. som vid
utbetalningstillfället var omyndig,
åvilar betalningsskyldigheten den
som då var den omyndiges förmyndare.

På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., på studiemedel enligt
4 kap. och på särskilt vuxenstudie >löd enligt 7 kap. som återkrävs enligt
första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits
efter en riintesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs
enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som
infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin
skyldighet att erlägga räntan.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1987: 303.
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20 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 12 § och 8 kap. 6 § lagen ( 1976: 380) om
arbetsskadeförsäkring' skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Har försäkrad blivit borta under
resa eller i annat sammanhang och
kan det antagas att han· har avlidit
till följd av arbetsskada. har hans
efterlevande rätt till livränta. Som
villkor för utbetalning av livränta
får dock krävas förklaring på heder
och samvete av efterlevande att
denne saknar varje underrättelse
om den försäkrade. I fråga om omyndig får sådan förklaring krävas
från hans förmyndare.

Har försäkrad blivit borta under
resa eller i annat sammanhang och
kan det antagas att han har avlidit
till följd av arbetsskada, har hans
efterlevande rätt till livränta. Som
villkor för utbetalning av livränta
får dock krävas förklaring på heder
och samvete av efterlevande att
denne saknar varje underrättelse
om den försäkrade. I fråga om omyrn;lig får sådan förklaring krävas
från hans förmyndare. Förklaring
kan också infordras av en god man
eller förvaltare som har förordnats
enligt föräldrahalken.

Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har
avlidit av annan orsak än arbetsskada, upphör rätten till livränta.
8 kap.

6§
Den som har rätt till ersättning
från arbetsskadeförsäkringen är
skyldig att enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna
lag. Är den förmånsberättigade omyndig. skall uppgifterna lämnas
av förmyndaren.

Den som har rätt till ersättning
från arbetsskadeförsäkringen är
skyldig att enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna
lag. Är den förmånsberättigade omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för honom, skall uppgifterna lämnas av förmyndaren eller.
om det kan anses följa a1· uppdraget, m· gode mannen ellerfårl'llltaren.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989. ·

1

Lagen omtryckt 1977: 264.
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21 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 23 § lagen ( 1979: 84) om delpensionsförsäkring
skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2:1 §'

Bestämmelserna i 16 kap. 12 §.
17 kap. 1 §och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än
den pensionsberättigade. sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som
är omyndiK.förklarad tillämpas även
i fråga om delpcnsion.

Bestämmelserna i 16 kap. 12 §.
17 kap. I §och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen (1962: 381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än
den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner. preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som
har ROd man eller färvaltare enligt
fi:iriildrahalken tillämpas även i fråga om del pension.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1983: 197.
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22 Förslag till
Lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980: 620)
Härigenom föreskrivs att 48 § socialtjänstlagen (1980: 620) skall ha följande lydelse.
Föres/af?en lydelse

Nuvarande lydelse

48 § 1

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
1 kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. I, 4-6, 8 och 9 §§föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §
att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,
3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken, 7 kap. 7, 11 och 14 §~ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 § att godkänna avtal som innefattar
åtagande att utge engångsbelopp.
7 kap. 7. 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp.

7 kap. 7. 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,
11 kap. 16 §andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25. 27 eller 28 § denna
lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947: 529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen ( 1964: 143) om
bidragsförskott.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1981: 1244.
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23 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering
Härigenom föreskrivs att 4
följande lydelse.

*

lag~n

(1944: 133) om kastrering skall ha

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

4 §I
Kastrering må, där ej nedan annorlunda stadgas, företagas allenast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd må icke lämnas för någon, med mindre. tillfälle
att yttra sig, där så kan ske, beretts,
om han är underårig den som har
vårdnaden om honom, om ./zan är
omyndigförklarad hans förmyndare, om han är gift hans make samt
om han är intagen å allmän anstalt
dennas läkare och föreståndare.

Kastrering får. om ej nedan annorlunda stadgas.företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, sådda inte tillfälle att· yttra
sig, där så kan ske. har beretts, om
han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift
hans make samt om han är intagen
på allmän anstalt dennas läkare och
föreståndare:

På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke
får kastrering enligt I andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ing•~eppet samt någon annan läkare i den
tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som
är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen
(1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på
sjukhus med stöd av lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas
vad i första stycket andra punkten stadgas.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1981: 1254.
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24 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall
Härigenom föreskrivs att 18 §lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall 1 skall ha följande lydelse.

Nul'arande lydelse

18
Patienten eller hans make. om
makarna sammanbodde vid tiden
för intagningen. eller annan, som då
stadigvarande sammanbodde med
honom eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare eller gode
man får göra ansökan om utskrivning.

Fareslagen lydelse
§

Patienten eller hans make, om
makarna sammanbodde vid tiden
för intagningen, eller annan, som då
stadigvarande sammanbodde med
honom. eller hans barn, fader, moder. syskon. förmyndare, gode man.
eller jon·altare får göra ansökan om
utskrivning.

Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som
avses i 17 § andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på
sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta
erforderliga handlingar.
Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning
förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1982: 782.
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25 Förslag till
Lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190)
Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§transplantationslagen (1975: 190)
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ingrepp som avses i denna lag får
företagas på levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet
av annat slag saknar förmåga att
lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt material för
transplantation tages från denne. I
fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet.
Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som är
underårig hans vårdnadshavare och
beträffande den som lider av psykisk abnormitet förmyndare eller
god man beredas tillfälle att yttra
sig. Tillstånd får lämnas endast om
synnerliga skm föreligger. Ingrepp
får icke företagas mot givarens vilja.

Ingrepp som avses i denna lag får
företas. på en levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet
av annat slag saknar förmåga att
lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt material för
transplantation tas från denne. I fall
som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet. Innan
styrelsen avgör tillståndsfrågan
skall beträffande den som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den som lider av psykisk
abnormitet god man ellerfiirrnltare
beredas tillfälle att yttra sig. Tillstånd fär lämnas endast om synnerliga skiil föreligger. Ingrepp får inte
företas mot givarens vilja.

5§
Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt att
besluta om ingrepp upplysa honom
och, i förekommande fall, vårdnadshavare, .fi'irmyndare eller god
man om ingreppets beskaffenhet
och om de risker som är förknippade med detta. Samtycke som avses
i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa sig om all
givaren har förstått innebörden av
upplysningarna.

Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt att
besluta om ingrepp upplysa honom
och, i förekommande fall, vårdnadshavare. god man cl/crfiirmlta,.e om ingreppets beskaffenhet och
om de risker som är förknippade
med detta. Samtycke som avses i
4 skall lämnas till liikaren. Denne
skall därvid förvissa sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna.

*

Denna lag träder i kraft den I jan:Jari 1989.
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26 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen (1985: 568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
Härigenom föreskrivs att 6 och 11 §§ lagen ( 1985: 568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. tl. skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nu\'arande lydelse
6§

Särskilda omsorger skall ges den
psykiskt utvecklingsstörde endast
om han begär det. Om han är under
l.'i år eller, i annat fall, om han uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan. skall de
särskilda omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare eller god man.

Särskilda omsorger skall ges den
psykiskt utvecklingsstörde endast
om han begär det. Om han är under
15 år eller, i annat fall, om han uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan. skall de
särskilda omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare, ,god man eller fön-altare enligt
j()riildrabalken.

11 §
Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan antas
behöva förmyndare eller god man
samt när en omyndiglzet.1:förklaring
bör kunna häl'lls eller ett godmanskap kunna upphöra.

Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan antas
behöva god man eller fiJn·altare
samt när ett godmanskap eller
förl'altarskap bt)r kunna upphöra
eller uppdragets omfattning ändras.

Denna lag triider i kraft den I januari 1989.

65
5

Riksdaf.?m 1987/88. I sam/. Nr 12./

27 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i bankrörelsdagen ( 1987: 617)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 23 § och 3 kap. 3 § bankrörelsclagen
!1987: 617) skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.
23§

En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som den
omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton år. Utan den
omyndigcs samtycke får banken int1: betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta
medlen och företett bevis på detta, får den omyndige inte vidare förfoga
över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på
insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken företes hos
banken.
Medel som en förmyndare, god
man eller .f(>rvaltare förvaltar enligt
föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om
det har gjorts förbehåll enligt 15
kap. 9 § andra stycket nämnda balk
eller uttaget avser ränta som stått
inne kortare tid än ett år. Överförmyndare kan när som helst förordna, att ett förbehåll inte skall gälla.
Sådant förordnande skall antecknas
på bevis eller i motbok. som har
utfärdats om insättningen. Banken
är skyldig att på begäran av överförmyndare. förmyndare, god man
eller förvaltare utfärda bevis om
beloppet av de medel som sätts in
eller som står inne, samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

Medel som en förmyndare eller
god man förvaltar enligt föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om det har
gjorts förbehåll enligt 15 kap. 9 §
andra stycket nämnda balk eller uttaget avser ränta som stått inne kortare tid än ett år. Överförmyndaren
kan när som helst förordna, att ett
förbehåll inte skall gälla. Sådant
förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok, som har utfärdats om insättningen. Banken är
skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare eller god
man utfärda bevis om beloppet av
de medel som sätts in eller som står
inne, samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

3 kap.

H
Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i särskilda fall tilllåter
annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock
inte ·vara svensk medborgare. Den
som är 0111y11dig, i konkurs eller
underkastad näringsförbud får inte
vara revisor.

Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, bankinspektionen i särskilda fall tillåter
annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock
inte vara svensk medborgare. Den
som är u11derårig, i konkurs eller
underkastad näringsförbud eller
som har fön·altare enligt 11 kap.
7 föräldrabalken utan hegriins-

*
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Nuvara11de lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

11i11g av förvaltaruppdraget får inte

vara revisor.
Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
bankens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.
Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbolag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auktoriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revisionsbolag med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till
bankens styrelse anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. Den
huvudansvarige skall i ett auktoriserat revisionsbolag vara auktoriserad
revisor och i ett godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 5 §om behörighet och i 13 §om rätt att närvara på
stämma tillämpas på den huvudansvarige.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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28 Förslag till

Prop_ 1987/88: 124

Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987: 618)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. I §. 3 kap. 13 och 16 §§ 4 kap. 4 §samt
7 kap. 3 ~ bankaktiebolagslagen ( 1987: 618) skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.
I §
Ett bankaktiebolag skall bildas av en eller flera stiftare.
Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den
som är underårig eller i konkurs eller som har fön·altare enligt
11 kap. 7 § föräldrahalken utan begränsning m· fiirraltaruppdraget
får inte vara stiftare. Att detsamma
gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den
som är omyndig eller i konkurs får
inte vara stiftare. Att detsamma
gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
( 1986: 436) om näringsförbud.

Utan hinder av andra stycket ffr ett bankaktiebolag bildas av ett eller
flera utländska bankförctag som stiftare.
Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte om annat följer av bestämmelserna om fusion i 11 kap. 2 §.
:. kap.

IH
I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran ta:;
upp den som med skriftlig handling
visar att han. till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev.
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och, vid fondemission. brev pii
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare eller god man för en aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning.
kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling
visar att han, till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev,
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och. vid fondemission. brev på
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare, god man eller fiirraltare
för en aktieägare eller vid konkurs
konkursförvaltaren eller vid utmätning. kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt 10 § skall föras in i aktieboken om aktieägare. Av
förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer honom. En sådan
anteckning skall avföras. när det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av förhållanden som har antecknats i förteckningen.
68

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
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16 §.

Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bankaktiebolaget
företräda aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier. om testamentet
innehåller en bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och. för
avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas
under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägaren. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtten
har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man, på grund av ett
förordnande enligt 18 kap. 4 §första stycket 5 föräldrabalken,
förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode
mannen föras in som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

När en god man . på grund av ett
förordnande enligt / / kap. 3 § första stycket 5 föräldrabalken,
förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode
mannen föras in som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

4 kap.
4 §

De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt att
för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemmission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstämningsbolag, får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det i
beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie. ·
Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett
bankaktiebolag som inte är ett avstämningsbolag skall anteckning om detta
göras på det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas. om inte kuponger används som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och. vid fondemission, breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på annat
betryggande sätt till dem som på
· avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt
3 kap. 13 §. Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna
skall bolaget ändå anses ha fullgjort
sin skyldighet. Detta gäller dock
inte om bolaget eller värdepapperscentralen kände till att handlingarna skulle komma i orätta händer el-

I avstämningsbolag skall cmissionsbevisen och, vid fondemission. breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på annat
betryggande sätt till dem som på
avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt
3 kap. 13 §. Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna
skall bolaget ändå anses ha fullgjort
sin skyldighet. Detta gäller dock
inte om bolaget eller värdepapperscentralen kände till att handlingarna skulle komma i orätta händer el-
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydel.ff

ler om någon av dem har åsidosatt
den aktsamhet som efter omstän··
dighcterna skäligen bort iakttas.
Bolaget eller värdepapperscentra··
len anses inte heller ha fullgjort sin
skyldighet om mottagaren var o··
myndig.

ler om någon av dem har åsidosatt
den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas.
Bolaget eller värdepapperscentralen anses inte heller ha fullgjort sin
skyldighet om mottagaren var
underårig eller hade en förl'a/tare
enligt f()riildraha/ken förordnad att
företräda honom i denna angelägenhet.

Prop. 1987/88: 124

7 kap.
3 §I
Styrelseledamöterna skall vara
svenska medborgare och, om inte
regeringen eller efter regeringens
bemyndigande bankinspektionen i
särskilda fall tillåter något annat,
bosatta i Sverige. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara
styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara
·svenska medborgare och, om inte
regeringen eller efter regeringens
bemyndigande bankinspektionen i
särskilda fall tillåter något annat,
bosatta i Sverige. Den som är
underårig eller i konkurs eller som
har fön·a/tare enligt 11 kap. 7 §
fiiriildrabalken utan hegriinsning
m',förl'll/taruppdraget kan inte vara
styrelseledamot. Att detsamma gälle den som är underkastad näringsförbud följer av 6 ~ lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Utan hinder av första stycket får i ett bankaktiebolag som är bildat av
utländskt bankföretag högst en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter
vara svenska medborgare bosatta L:tomlands eller utländska medborgare.
Styrelseordföranden skall dock vara svensk medborgare och bosatt här i·
landet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. bankinspektionen får medge undantag från vad som föreskrivs i detta stycke.
Av styrelseledamöterna får högst en för vaije påbörjat fem tal vara
anställd i banken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till de offentliga styrelseledamöterna eller arbetstagarrepresentanter som har utsetts
enligt lagen ( 1987: 1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Seni1stc lydelse 1987: 1248.
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29 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. I §. 3 kap. 12 och 15 §§. 4 kap. 3 §.
8 kap. 4 §samt 10 kap. 2 § aktiebolagslagen ()975: 1385) 1 skall ha följande
lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.
I §
Aktiebolag bildas av en eller flera stiftare. Stiftare skall vara svensk
medborgare och bosatt i Sverige eller svensk juridisk person. Handelsbolag får dock vara stiftare endast om varje obegränsat ansvarig bolagsman
är svensk medborgare och bosatt i Sverige. Regeringen eller myndighet
som regeringen bestämmer kan medge annan än som angivits nu att vara
stiftare.
Den som är omyndig eller i konkurs kan ej vara stiftare.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har fijrl'{lltare enligt
11 kap. 7 § föriildrahalken utan begränsning m· förvaltaruppdraget
kan ej vara stiftare.

3 kap.

IH
I avstämningsbolag skall den som
med skriftlig handling visar att han
till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i
stället för den i aktieboken införda
aktieägaren lyfta utdelning och
mottaga emissionsbevis och, vid
fondemission, brev på ny aktie på
begäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare
eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning. kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

l avstämningsbolag skall den som
med skriftlig handling visar att han
till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i
stället för den i aktieboken införda
aktieägaren lyfta utdelning och
motta emissionsbevis och. vid
fondemission, hrev pa ny aktie på
begäran upptas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmyndare, god man eller jiJrvaltarc för
aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning.
kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt 10 § första stycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras. när det
visas att rätten upphört.
Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas till annan utan samtycke av
den som heröres av förhållanden
som antecknats i förteckningen.
1

Lagen omtryckt 1982: 739.

Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas till annan utan samtycke av
den som herörs av förhållanden
som antecknats i förteckningen.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
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IS§
Vad som sägs i denna lag omakVad som sägs i denna lag omaktieägares rätt att i bolaget företräda
tieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även beträffande aktier skall gälla även beträffande
den som genom testamente erhållit den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till
nyttjanderätten till eller rätten till
avkomst av aktier, om testamentet
avkomst av aktier, om testamentet
innehåller bestämmelse att han
innehåller bestämmelse att han
skall ha räl/ att företräda aktierna
skall iiJ;a företräda aktierna och,
beträffande avkomsträttshavarcn, och, beträffande avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggandc av
att aktierna till tryggande av hans
avkomsträtt skall sättas under särhans avkomsträtt skall sättas under
särskild vård.
skild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller
Såväl ägaren som nyttjande- eller
avkomsträttshavarcn skall på anavkomsträttshavaren skall på anmälan bli införd i aktieboken. Vid
mälan bli införd i aktieboken. Vid
införingen skall göras anteckning införingen skall göras anteckning
om äganderättsförvärvet och om om äganderättsförvärvet och om
den med nyttjande- eller avkomstden med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rätten att i bolaget
rätten förenade rätten att i bolaget
företräda aktierna. I fråga om infö- företräda aktierna. I fråga om införing av nyttjande- eller avkomstring av nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som
rättshavaren gäller i övrigt vad som
sägs i denna lag om införing av aksägs i denna lag om införing av aktieägare. Dock skall påskrift om in- tieägare. Dock skall påskrift om införingen ej ske på aktiebrevet. När föringen ej ske på aktiebrevet. När
det styrkes att nyttjande- eller avdet styrks att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall anteckkomsträttcn upphört. skall anteckning därom göras i aktieboken.
ning därom göras i aktieboken.
När en god man på grund av förNär god man på grund av förordnandejiimlikt 18 kap . ../ 5 föräldra- ordnande enligt 11 kap. 3 § fiirsta.
balken förvaltar aktier för blivande sty(·ket 5 föräldrabalken förvaltar
aktieägares räkning, skall blivande aktier för blivande aktieägares räkägare på anmälan av gode mannen ning, skall blivande ägare på anmäinföras såsom ägare i aktieboken lan av gode mannen införas såsom
med anteckning om förvärvet och ägare i aktieboken med anteckning
om förvärvet och om förordnandet.
om förordnandet.

*

4 k:tp.
3§

Aktieägare som har företrädesrätt att deltaga i emission har rätt
att för varje aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag. får till aktiebrev
hörande kupong användas som
emissionbevis. Am·iimll;.1. ej kupong
som emissionsbevis, skall i beviset
anges hur många sådana bevis som
skall lämnas för varje ny aktie.

Aktieägare söm har företrädesrätt att delta i emission har rätt att
för varje aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission
delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag, får till aktiebrev hörande kupong användas som emissionsbevis. Am·iinds ej kupong som
emissionsbevis, skall i beviset anges hur många sådana bevis som
skall lämnas för varje ny aktie.
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Nuramnde lydelse

Föreslagen lydelse

Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att dt'ltaga i emission i bolag som ej är avstämningsbolag,
skall det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas förses med påskrift härom, om ej kuponger anviindes som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbcvis och, vid fondemission,
brev på ny aktie som tillkommer
aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på annat betryggande
sätt översändas till den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap.
12
Var han vid mottagandet ej
berättigad. skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta
gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att handlingen kom i orätta
händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen bort iakllagas och ej heller
om mottagaren var omyndig.

Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att delta i emission i bolag
som ej är avstämningsbolag, skall
det aktiebrev på vilket företriidesrätten grundas förses med påskrift
härom, om ej kuponger används
som emissionsbevis.
I avstämningsbölag skall emissionsbevis och. vid fondemission,
brev på ny aktie som tillkommer
aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på annat betryggande
sätt översändas till den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap.
12 ~. Var han vid mottagandet ej
berättigad. skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta
gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att handlingen kom i orätta
händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen bort iakttas och ej heller
om mottagaren var omyndig eller
hade en förvaltare enligt jåräldrahalken med ell uppdrag som omfattar denna angelägenhet.

*.

Prop. 1987/88: 124

8 kap.
4 §2
Styrelseledamot och verkställande direktör skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, om ej
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall
tillåter annat. Med svenskt medborgarskap jämställs medborgarskap i
Danmark, Finland, Island eller
Norge. Nordiska medborgare som
är bosatta i något av nu angivna
länder kan vara styrelseledamöter,
om minst halva antalet styrelseledamöter är bosatta i Sverige. Den
som är omyndig eller i konkurs kan
ej vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

•

2

Senaste lydelse 1984: 943.

Styrelseledamot och verkställande direktör skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige, om ej
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall
tillåter annat. Med svenskt medborgarskap jämställs medborgarskap i
Danmark, Finland, Island eller
Norge. Nordiska medborgare som
är bosatta i något av nu angivna
länder kan vara styrelseledamöter,
om minst halva antalet styrelseledamöter är bosatta i Sverige. Den
som är underårig eller i konkurs eller som harfiirmltare enligt 11 kap.
7 .§ föräldrabalken utan begränsning m· förva/taruppdraget kan ej
vara styrelseledamot eller verkställande direktör.
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Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

Prop. 1987/88: 124

10 kap

2 §3
Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige. om ej
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall
tillåter annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock inte vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i
konkurs kan ej vara revisor.

Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige, om ej
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer för särskilt fall
tillåter annat. Den som är auktoriserad eller godkänd revisor behöver dock inte vara svensk medborgare. Den som är underårig eller i
konkurs eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
utan begränsning av förvaltaruppdraget kan ej vara revisor.

Revisor skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden, som med hänsyn till arten och omfånget av bolagets
verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.
Till revisor kan även utses auktori~.erat eller godkänt revisionsbolag. Vid
tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktoriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och godkänt revisionsbolag med godkänd revisor. Bolag som utses till revisor skall till styrelsen för det bolag
som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen.
Den huvudansvarige skall i auktoriserat revisionsbolag vara auktoriserad
revisor och i godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor.
Bestämmelserna i 4, 12 och 15 §§tillämpas på den huvudansvarige.
Till revisor i dotterföretag bör, om det kan ske, utses minst en av
moderbolagets revisorer.
Denna lag träder i kraft den I januari I 989.

' Senaste lydelse 1985: 939.
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Prop. 1987/88: 124

30 Förslag till
Lag om ändring i aktiefondslagen (197 4: 93 l)
Härigenom föreskrivs att 33 § aktiefondslagen ( 1974: 931) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

33
I fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag,
i tillämpliga delar vad i lagen
(1936: 81) om skuldebrev fi'ireskrives om löpande skuldebrev. Härvid
är den som innehar fondandelsbcvis ställt till viss man eller order
och enligt fondbolagets påskrift på
beviset anges vara ägare till fondandel som beviset avser likställd med
den som enligt 13 § andra stycket
nämnda lag förmodas äga rätt att
göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast
om innehavaren styrker sitt förvärv
av fondandel som beviset avser.

Föreslagen lydelse
§1

l fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag.
i tillämpliga delar vad i lagen
( 1936: 81) om skuldebrev föreskri1·s
om löpande skuldebrev. Härvid är
den som innehar fondandelsbevis
ställt till viss man eller order och
enligt fondbolagets påskrift på beviset anges vara ägare till fondandel
som beviset avser likställd med den
som enligt I 3 § andra stycket
nämnda lag förmodas äga rätt att
göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast
om innehavaren styrker sitt förvärv
av fondandel som beviset avser.

Om utdelningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24 och
25 *§lagen om skuldebrev.
Utfärdas fondandelsbcvis utan
utdelningskupongcr och innehål ler
fondbestämmelserna föreskrift att
den som i fondbolagets register
över innehav av fondandelar är antecknad såsom ägare av fond andel
är behörig att uppbära på andelen
belöpande utdelning, skall betalning av utdelning till denne anses
giltig, även om han saknade rätt till
ut delningen. Vad nu sagts gäller
dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i
orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas eller
om mottagaren var omyndig.

Utfärdas fondandelsbevis utan
utdelningskuponger och innehåller
fondbestämmelserna föreskrift att
den som i fondbolagets register
över innehav av fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel
är behörig att uppbära på andelen
bclöpandc utdelning, skall betalning av utdelning till denne anses
giltig, även om han saknade rätt till
utdelningen. Vad nu sagts gäller
dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i
orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas eller
om mottagaren var omyndig eller
hade en förl'altare enligt föräldrahalkcn med ett uppdrag som omfattar denna angelägenhet.

Denna lag träder i kraft den I januari I 989.

1

Senaste lydelse 1975: 1392.
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31 Förslag till

Prop. \987/88: \24

Lag om ändring i försäkringsrörel se lagen ( 1982: 713)

*·

§*,

Härigenom föreskrivs att 2 kap. I
3 kap. 12 och 15
4 kap. 6 §.
8 kap. 4 § samt 10 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (1982: 713) skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 kap.
1§
Ett försäkringsbolag skall bildas av en eller flera stiftare. Stiftarna skall
vara svenska medborgare och bosatta i Sverige eller svenska juridiska
personer. Handelsbolag får. dock vara stiftare endast om varje obegränsat
ansvarig bolagsman är svensk medborgare och bosatt i Sverige.
Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara stiftare.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt
11 kap 7 §föräldrabalken utan begränsning m• förvaltaruppdraget
kan inte vara stiftare.

3 bp.
12§

I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling
visar att han till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare eller god man för en aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning,
kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling
visar att han till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare, god man eller Jörrnltare
för en aktieägare eller vid konkurs
konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som skall tas upp i denna enligt första
stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall
föras in i aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå
den rätt som tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när
det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteckningen.
15 §
Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet innehåller en
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bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och, för avkomsträttshavaren. att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägare. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man på grund av ett
förordnande enligt 18 kap. 4 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för en
blivande aktieägares räkning. skall
den blivande ägaren på anmälan av
den gode mannen föras in som ägare i aktieboken med anteckning om
förvärvet och om förordnandet.

Prop. 1987/88: 124

När en god man på grund av ett
förordnande enligt / / kap. 3 §första stycket 5 föräldrabalken förvaltar
aktier för en blivande aktieägares
räkning. skall den blivande ägaren
på anmälan av den gode ni.annen
föras in som ägare i aktieboken med
anteckning om förvärvet och 'om
förordnandet.

4 kap.
6§
De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt att
för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstämningsbolag. får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis. skall det i
beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.
Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett
bolag som inte är ett avstämningsbolag. skall anteckning härom göras på
det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas. om inte kuponger används som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emisI avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemissionsbevisen och. vid fondemission. breven på nya aktier som till- sion, breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i kommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på annat
rekommenderat brev eller på annat
betryggande sätt till dem som på betryggande sätt till dem som på
avstämningsdagen är införda i ak- avståmningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt tieboken eller i förteckningen enligt
3 kap. 12 §. Om dessa inte var be- 3 kap. 12 §. Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna rättigade att ta emot handlingarna
skall bolaget ändå anses ha fullgjort · skall bolaget ändå anses ha fullgjort
sin skyldighet. Detta gäller dock sin skyldighet. Detta gäller dock
inte om bolaget eller värdepappers- inte om bolaget eller värdepapperseentralen kände till att handlingar- centralcn kände till att handlingarna skulle komma i orätta händer elna skulle komma i orätta händer eller om någon av dem har åsidosatt
ler om någon av dem har åsidosatt
den aktsamhet som de efter om- den aktsamhet som de efter omständigheterna skäligen bort iaktta.
ständigheterna skäligen bort iaktta.
Bolaget eller värdepapperscentraBolaget eller värdepapperscentralen anses inte heller ha fullgjort sin len anses inte heller ha fullgjort sin
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Nuvarande lydelse

F<Jreslagen lydelse

skyldighet om mottagaren var omyndig.

skyldighet om mottagaren var omyndig eller hade en fön·altare enligt föräldrahalken förordnad att
företräda honom i denna angeliigenhet.

Prop. 1987/88: 124

8 kap.
4

~

Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen. eller
den myndighet som regeringen bestämmer, i särskilda fall tillåter något annat. Den som är omyndig eller i konkurs får inte vara styrelseledamot eller verkställande .direktör.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige. om inte regeringen, eller
den myndighet som regeringen bestämmer, i särskilda fall tillåter något annat. Den som är underårir.:
eller i konkurs eller som har fi'irvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrahalken utan begränsning tH" ji'irl'altaruppdraget får inte vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

10 kap.
3§

Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspektionen i särskilda fall tillåter
något annat. Den som är omyndig
eller i konkurs får inte vara revisor.

Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige.
om inte regeringen eller efter regeringens bemyndigande försäkringsinspektionen i särskilda fall tillåter
något annat. Den som är underårig
eller i konkurs eller som har förra/tare enligt I I kap. 7 § fiiriildrahalken utan hegränrning m· fi.irl'{1/taruppdraget får inte vara revisor.

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
bolagets verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.
Till revisor kan även utses auktori:;erade eller godkända revisionsbolag.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktoriserade
revisionsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisionsbolag
med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till styrelsen
för det bolag som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för
revisionen. I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvudansvarige vara
auktoriserad revisor och i ett godk:int revisionsbolag auktoriserad eller
godkänd revisor. Bestämmelserna i 5 och 13 §§ tillämpas på den huvudansvarige.
Till revisor i dotterföretag bör. om det kan ske, utses minst en av
moderbolagets revisorer.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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32 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623)
Härigenom föreskrivs att 8 och 47 §§ taxeringslagen ( 1956: 623> 1 skall ha
följande lydelse.
Numrandt' lydelst•

Ordförande i taxeringsnämnd
skall vara myndig svensk medborgare. Han får ej ha f\'llt .1j11ttio år
eller vara i konkurstillstånd.

· Valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd är myndig
svensk medborgare. som ej har fyllt
sjuttio år. Den som väljs till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd för lokalt eller särskilt taxeringsdistrikt skall vara mantalsskriven i kommun som helt eller delvis
ingår i distriktet.

F<Jreslagen lydelse

Ordförande i taxeringsnämnd
skall vara svensk medborgare och
jllr inte \"Gra underärig eller ha fvllt
.~juttio år. Han får inte lwfiirvaltare
enligt 11 kap. 7 § fiiriildrahalken
utan begränsning m• förvaltaruppdraget eller vara i konkurstillstånd.
Valbar till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd är svensk
medborgare, som inte är underårig
eller har fyllt sjuttio år och inte heller har förvaltare enligt I I kap. 7 §
.fl'iriildrabalken utan hegriinsning
m· .flJrl'llltaruppdraget. Den som
väljs till ledamot eller suppleant i
taxeringsnämnd för lokalt eller särskilt taxeringsdistrikt skall vara
mantalsskriven i kommun som helt
eller delvis ingår i distriktet.

Till ledamöter och suppleanter bör utses personer som har insikt i de
beskattningsfrågor som ankommer på taxeringsnämnden.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är ej skyldig
att mottaga uppdrag som ledamot eller suppleant.
Taxeringsnämnden prövar självmant den valdes behörighet. Talan mot
taxeringsniimndens beslut förs genom besvär hos länsskattemyndigheten. ·
47 § 1
Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i denna lag
sägs. skall fullgöras
I) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
18 kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning.
2) för sådan person, för vilken
god man förordnats enligt 18 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken. av gode
mannen beträffande vad han har
under sin förvaltning,

I) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
11 kap. I § föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning.
2) för sådan person, för vilken
god man eller fiirraltare har förordnats enligt I I kap. 3. 4 eller 7 §
föräldrabalken, av gode mannen eller Jör\"G/taren beträffande vad han
har under sin förvaltning.

1

Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.
Senaste lydelse 1986: 1284.
·' Senaste lydelse 1974: 997.

2
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3) för avliden person och hans oödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor, som har att förvalta den dödes egendom. dock att där
egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att
fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,
4) för dödsbo. som ej längre består, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,
5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting, kommun eller annan dylik
menighet regeringen annorlunda förordnar,
6) för aktiefond av det fondbolag, som handhar förvaltningen av fonden
eller, om förvaltningen övergått till ;1'('1rvaringsbank, av denna samt.
7) för annan än här ovan omförmäld juridisk person. som ej längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

Prop. 1987/88: 124

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124

33 Förslag till
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152)

**.

*.

*

Härigenom föreskrivs att 17 kap. 9 och 10
18 kap. 2
21 kap. 9
samt 22 kap. 5 fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152) skall ha följande
lydelse.

*

Föreslagen lydelse

N11\'l1rande lydelse

17 kap.

9
Ordförande i fastighetstaxeringsnämnd och av länsskattemyndighet
förordnad ledamot skall vara myndig svensk medborgare. lian .fllr ej
ha fyllt sjuttio år eller vara i konkurstillstånd.

*I

Valbar till ledamot eller suppleant i fastighetstaxeringsnämnd är
myndig svensk medborgare. som ej
har fyllt sjuttio år. Den som väljs till
ledamot eller suppleant skall vara
mantalsskriven i kommun som helt
eller delvis ingår i fastighetstaxeringsdistriktet.

Ordförande i fastighetstaxeringsnämnd och av länsskattemyndighet
förordnad ledamot skall vara
svensk medborgare och får inte
\'{//"(/ underårig eller ha fyllt sjuttio
år. lla11 .fllr inte heller vara i konkurstillstånd eller ha fiirrnltare enligt 11 kap. 7 § fiiriildrahalke11 11ta11
begrii11sning m· .fi'in·altaruppdraget.

Valbar till ledamot eller suppleant i fastighetstaxeringsnämnd är
svensk medborgare. som inte iir
underårig eller har fyllt sjuttio år
och som inte heller har Jön·altare
enligt 11 kap. 7 § Jöriildrahalken
utan begränsning av fiir\'{/l/aruppdragct. Den som väljs till ledamot
eller suppleant skall vara mantalsskriven i kommun som helt eller
delvis ingår i fastighetstaxeringsdistrikkt.

Till ledamöter och suppleanter bör utses personer som har insikt i de
fastighetstaxeringsfrågor som ankommer på fastighetstaxeringsnämnden.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är ej skyldig
att mottaga uppdrag som ledamot eller suppleant.
18 kap.

n
Skyldighet att lämna deklaration eller annan uppgift. som sägs i denna
lag. skall fullgöras
1. för omyndig av förmyndare eller god man. som förordnats enligt
18 kap. I § föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning

1

I. för omyndig av förmyndare eller god man. som förordnats enligt
11 kap. I § föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning

Senaste lydelse 1986: 1300.

~ Senaste lydelse 1981: 1111.

6
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Rättelse: S. 89 högerspalten tillkommit: Innan - - - domared.
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N111·ara11de lydelse

Fiireslagen lydelse

2. för sädan person. för vilken
god man förordnats enligt 18 kap. 3
ella 4 § föräldrabalken. av gode
mannen beträffande vad han har
under sin förvaltning

2. för sådan person, för vilken
god man eller ji"irvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3. 4 eller 7
föräldrabalken. av gode mannen eller Jörl'Gltaren beträffande vad han
har under sin förvaltning

Prop. 1987/88: 124

*

3. för dödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor. som har att
förvalta den dödes egendom. dock 1tt där egendomen avträtts till förvaltning av boutrcdningsman. denne har att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldighetcn
4. för dödsbo. som ej längre består. av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom
5. för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse. förvaltning, syssloman. förvaltare eller
ombud samt
6. för annan än här ovan nämnd juridisk person. som inte längre består,
av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

Viirderingsteknisk ledamot i
länsrätt skall vara myndig svensk
medborgare och ha sakkunskap i
fråga om fastighetsvärdering. Bland
de värderingstekniska ledamöterna
skall finnas företrädd sådan sakkunskap beträffande olika slag av
fastigheter.

Värderingsteknisk ledamot i
länsrätt skall vara svensk medborgare och får inte 1·arn underårig eller lw fiirrnltare enligt 11 kap. 7 §
j('iräldrahalken utan begriinsning
m• j("irl'altamppdraget. Han skall
ha sakkunskap i fråga om fastighetsviirdering. Bland de värderingstekniska ledamöterna skall finnas företrädd sådan sakkunskap beträffande olika slag av fastigheter.

Bestämmelsen i 20 § andra stycket lagen ( 1971: 289) om allmänna
förvaltningsdomstolar skall också tillämpas beträffande värderingsteknisk
ledamot.
22 kap.

5*
Regeringen förordnar för högst fem år i sänder för varje kammarrätt
minst nio, högst tjugo i praktiska värv förfarna personer med god kännedom om fastighetsförhallanden i allmänhet att efter kallelse inträda såsom
ledamöter i kammarrätten vid handläggning av mål om allmän fastighetstaxering. Av dessa personer skall i fråga om varje kammarrätt minst tre äga
kunskap beträffande värdering av skogsmark och växande skog. minst två
beträffande värdering av vattenfallsfastighet, minst två beträffande värdering av jordbruksfastighet i övrigt o·:h minst två beträffande värdering av
annan fastighet i övrigt. Avgår sådan person under den tid. för vilken han
har blivit utsedd, förordnar regering·~n annan person i hans ställe.
Ledamot som här sägs skall vara
myndig svensk medborgare. Han
får inte vara i konkurstillstånd.

Ledamot som här sägs skall vara
svensk medborgare. Han får inte
vara underårig eller i konkurstill-
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 1987/88: 124

stånd eller ha förl'llltare enligt I I
kap. 7 § föräldrabalken utan hegriinsning m• jån·altaruppdraget.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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34 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning
Hiirigenom föreskrivs att 13 kap. 5 § lagen ( 1976: 600) om offentlig
anstiillning 1 skall ha följande lydeb::.
Föreslagen lydelse

Nul"arande lydelse

13 kap.

5§
Att arbetstagare hos staten kan
vara skyldig att frånträda utövnin;~
av tjänst. om han förklaras omyndig eller försiitte.1· i konkurs. följer
av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning.

Att arbetstagare hos staten kan
vara skyldig att frånträda utövning
av tjänst. om han fär Jörraltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken eller
fiirsälls i konkurs, följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan
författning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1987: 1000.
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35 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1977: 293) om handel med drycker
Härigenom föreskrivs att 10 och 63 §§lagen ( 1977: 293) om handel med
drycker skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

N111•aram/e lydelse

s

10
Den som är underårig ella som
Den som är omyndiR får ej bedrihar förl'altare enligt 11 kap. 7 §
va försäljning av alkoholdrycker.
föräldrahalken utan hegriinsning
av förvaltaruppdraJ?et får ej bedriva försäljning av alkoholdrycker.
63§

Har den som fått tillstånd till detaljhamlel med öl eller till servering
av alkoholdrycker avlidit. försatts i
konkurs eller förklarats omyndig
och vill dödsboet. konkursboet eller .fi:irmyndaren fortsätta rörelsen.
skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive första horJ?eniirssammantriidet eller omyndighetsförklaringen. Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick.

Har den som fått tillstånd till de~
taljhandel med öl eller till servering
av alkoholdrycker avlidit. försatts i
konkurs eller fått förvaltare enligt
11 kap. 7 § föriildrahalkrn utan hegriinsning m• förmltaruppdraget
och vill dödsboet, konkursboet eller .fiJrvaltaren fortsätta rörelsen.
skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive edgångssammantriiclet eller heslutet om fi'jrrnltare.
Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att
gälla den dag anmälningstiden utgick.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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36 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1984: 989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

*

Härigenom föreskrivs att 5 lagen ( 1984: 989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigs fara skall ha följande lydelse.
N111·llrande lydelse

Fiireslagen lydelse

H
Den som uppbär en förmån. som administreras av riksförsäkringsverkct
och de allmiinna försiikringskassorna, iir skyldig all utan dröjsmål till
försiikringskassan anmäla förhållanden som påverkar rätten till eller storkken av förmånen.
Om förmfanstagaren iir omyndig.
åligger anmälningsskyldigheten förmyndaren. I .fi·cli<a om den som iir
underårig iir också 1·ärdnadslwrarcn anmii/ningsskyldig. Sker uthetalning eljest till någon annan än
förmånstagaren. åligger motsvarande skyldighet även den till vilken
förmånen betalas ut.

Om förmånstagaren är underårig, åligger anmälningsskyldighetcn förmyndaren och 1·ärdnadslwrnren. 0111 den som upphiir fi'irmäncn har en god man ellerfi'irraltare cnligtfi'iriildrahalken, har denne mot.1·1·armllle skyldighet att gi.ira
anmiilan, om det kan anses ingä i
uppdraget. Sker utbetalning eljest
till någon annan än förmånstagaren.
åligger motsvarande skyldighet
även den till vilken förmånen betalas ut.

Denna lag trlider i kraft den I januari 1989.
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37 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna
förvaltningsdomstolar
Härigenom föreskrivs att 20 och 28 §~ lagen ( 1971: 289) om allmänna
förvaltningsdomstolar 1 skall ha följande lydelse.
N11H1rtmde lydelse
20
Valbar till nämndeman i kammarrätt och länsrätt är myndig svensk
medborgare, som är kyrkobokförd i
länet och inte har fyllt sjuttio år.

Fi.ireslagen lydelse

*~
Valbar till nämndeman i kammarrätt m:h länsrätt är svensk medborgare. som är kyrkobokförd i länet
och som inte är 1mdcräri1:: eller har
fyllt sjuttio är och inte heller har
Jörrnltare enligt 1I kap. 7 § }i"iriildrabalken utan bcgriin.rning 111·
fiirl'llltamppdragct.

Tjänsteman vid allmän förvaltningsdomstol. länsstyrelse, läns skattemyndighet eller under länsstyrelse eller länsskattemydighet lydande myndighet, lagfaren domare. åklagare. polisman eller advokat eller annan som
har till yrke att föra andras talan inför rätta får inte vara nämndeman.
Nämndeman i länsrätt får inte siuntidi~it vanl nämndeman i kammarrätt.
Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är inte
skyldig att mottaga uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som
nämndeman iir inte skyldig att mottaga nytt uppdrag förriin efter sex år.
Rätten prövar självmant den valdes behörighet.

Ledamöter och föredragande i
allmän förvaltningsdomstol skall
vara svenska medborgare. Den som
är underårig eller i konkurstillstånd
eller som har fi'irl'altare enligt
11 kap. 7 il förc"ildrahalken 1111111 begränsning m· .fi:irvaltaruppdraget
får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om
nämndemän i kammarrätterna och
länsrätterna gäller 20 och 21
Ledamöter och föredragande i allmän forvaltningsdomstol skall ha avlagt domared.
De som står i sådant förhållande till varandra som anges i 4 kap. 12 §
rättegångsbalken får inte samtidigt tjänstgöra som ledamöter i allmän
förvaltningsdomstol.
Ledamöter och föredragande i
allmän förvaltningsdomstol skall
vara svenska medborgare. Den som
lir omyndig eller i konkurstillstånd
får inte utöva befattning som ledamot eller föredragande. I fråga om
nämndemän i kammarrätterna och
länsrätterna gäller 20 och 21 §§.

**·

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

2
1
·

Lagen omtryckt 1981: 1323.
S.:naste lydelse 1986: 1285.
Senaste lydelse 1986: 1285.
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38 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970: 417) om marknadsdomstol
m.m.
Härigenom föreskrivs att 7 § lagen ( 1970: 417 J om marknadsdomstol
m. m. 1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Ledamot och ersättare i marknadsdomstolen skall vara myndig
svensk medborgare. Innan ledamot
eller ersättare börjar tjänstgöra i
domstolen, skall han ha avlagt domared.

Ledamot och crsätlare i marknadsdomstolen skall vara svensk
medborgare och får inte l'ara
underårig eller ha fi"irmltare enligt
I I kap. 7 § fiJräldrahalken utan begränsning ar förva/taruppdraget.
Innan ledamot eller ersättare börjar
tjänstgöra i domstolen. skall han ha
avlagt domared.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

' Lagen omtryckt 1984: 294.
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39 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen ( 1974: 371) om rättegången i
arbetstvister
Härigenom föreskrivs att 3 kap. I §lagen (1974: 371) om rättegången i
arbetstvister 1 skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nul'arande lydelse

3 kap.

*

I
Arbetsdomstolen består av högst tre ordförande. högst tre vice ordförande samt sexton andra ledamöter.
Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara omyndig eller i konkurstillstånd. Innan ledamot tar säte i arbetsdomstolen,
skall han ha avlagt domared.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får ej vara underårig
eller i konkurstillstånd eller ha J(Jrmltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken utan hegriinsning m· fi"irmltaruppdraget. Innan ledamot tar
säte i arbetsdomstolen. skall han ha
avlagt domared.

För annan ledamot än ordförande skall finnas högst tre ersättare. Vad i
denna lag sägs om ledamot gäller även ersättare, om ej annat särskilt
anges.
Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för tre år.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1977: 530.
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40 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1974: 1082) om bostadsdomstol
Härigenom föreskrivs att 8 §lagen (1974: 1082) om bostadsdomstol skall
ha följande lydelse.
iVurarandt• lydel.H'

Föreslagen lydelse

H§
Ledamot i bostadsdomstolen
skall vara svensk medborgare och
får ej vara omyndig eller i konkurstillstånd.

Ledamot 1 bostadsdomstolen
skall vara svensk medborgare och
far ej vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha fi'irvaltare enligt 11 kap. 7 § Jöriildraba/ken utan
hegriinsning a1· fiirvaltamppdraget.

Innan ledamot börjar tjänstgöra i domstolen. skall han ha avlagt domared.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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41 Förslag till

Lag om ändring i lagen ( 1977: 729) om patentbesvärsrätten
Härigenom föreskrivs att 7
skall ha följande lydelse.

~

lagen ( 1977: 729) om patentbesvärsrätten

N111·ara11de lydelse

Föreslai<en lydelse

Ledamot i patentbesvärsrätten
skall vara svensk medborgare och
ha avlagt domared. Den som är
omyndig eller i konkurs får ej utöva
befattning som ledamot.

Ledamot i patentbesvärsriitten
skall vara svensk medborgare och
ha avlagt domared. Den som är
undcrarig eller i konkurs eller som
har.fi'irvaltare enligt 11 kap. 7 § fi'iriildrabalken utan begränsning m·
.fi"ir\'(/ltaruppdmget får ej utöva befattning som ledamot.

Första stycket gäller även föredragande hos patentbesvärsrälten som ej
är ledamot.
De som står i sådant förhållande till varandra som sägs i 4 kap. 12
riittegångsbalkcn får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i patentbesvärsrätten.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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42 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1978: 28) om försäkringsdomstolar
Härigenom föreskrivs att 9 och 1:; *§ lagen ( 1978: 28) om försäkringsdomstolar skall ha föijamk lydelse.

N111·11rande lydelse

Fåreslagen lydelse

9
Valbar till nämndeman i försäkringsrätt är myndig svensk medborgare. som är kyrkobokförd i länet
och ej har fyllt sjuttio år. Tjänsteman i allmän försäkringskassa eller
ledamot
av
socialförsäkringsnämnd. tjänsteman vid lokal skattemyndighet eller riksförsäkringsverket, lagfaren domare. annan ledamot eller tjänsteman i försäkringsdomstol. åklagare. advokat eller
annan som har till yrke att föra andras talan inför rätta får ej vara
nämndeman.

*I
Valbar till nämndeman i försäkringsrätt är svensk medborgare.
som är kyrkobokförd i länet och
inte iir 1111derärig eller har fyllt sjuttio år och inte hellcr har .fi'irl'altare
enligt 11 kap. 7 § .f("iriildrahalke11
11ta11 begränsning m· Ji"ir1'liltamppdraget. Tjänsteman i allmiin försäkringskassa eller ledamot av socialförsäkringsnlimnd. tjänsteman vid
lokal skattemyndighet eller riksförsäkringsverket. lagfaren domare.
annan ledamot eller tjänsteman i
försäkringsdomstol. åklagare. advokat eller annan som har till yrke
att föra andras talan inför rätta får
ej vara nämndeman.

Den som har fyllt sextio år eller uppger annat giltigt hinder är ej skyldig
att mottaga uppdrag som nämndeman. Den som har avgått som nämndeman är ej skyldig att mottaga nytt uppdrag förriin efter sex år.
Rätten prövar självmant den valde!; behörighet.

IH
Ledamot i försäkringsöverdomstolen, försiikringsrättsråd och försäkringsrättsassessor skall vara
svensk medhorgare. Den som är
omyndig eller i konkurstillstånd får
ej tjänstgöra som sådan ledamot eller som föredragande. I fråga om
nämndeman gäller vad som är föreskrivet i 9

*.

Ledamot i försiikringsöverdomstolen. försäkringsrättsråd och försäkringsrättsassessor skall vara
svensk medborgare. Den som är
underärig eller i konkurstillstånd

eller som har fi'1Taltare enligt
11 kap 7 § föriildrahalken utan hcgriinsning m· fiirvaltaruppdraget
får ej tjänstgöra som sådan ledamot
eller som föredragande. I fråga om
nämndeman gäller vad som är föreskrivet i 9

*·

Ledamot och föredragande i försäkringsdomstol skall ha avlagt domared.
De som står i sådant förhtillande till varandra som sägs i 4 kap. 12
rättcgångshalkcn får ej samtidigt tjänstgöra som ledamöter i förstikringsdomstol.

*

Denna lag träder i kraft den I januai 1989.
1

Senaste lydelse 1986: 147.
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43 Förslag till·
Lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1)
Hiirigenom föreskrivs all 305 och 341 *~ sjölagen ( 1891: 35 s. I ) 1 skall ha
följande lydelse.
N11\'l1randc lydelse

Fiireslagl'n lydelse

*

305
Sjöförklaring inom riket hålles av tingsrätt, som enligt 336 utsetts att
vara sjöriittsdomstol. Behörig iir den domstol som är närmast den hamn
eller ort diir sjöförklaring skall iiga rum enligt 304 ~. Regeringen äger dock
för viss hamn förordna att annan av sjörättsdomstolarna skall vara behörig. om det är ändamålsenligt med hänsyn till trafikförbindelser och övriga
förhållanden.
Om annat ej följer av denna lag. gäller beträffande sjöförklaring inför
domstol lagen om handläggnfng av domstolsärenden.
Vid sammantriide för sjöförklaring skall rätten best~i av lagfaren
domare såsom ordförande samt tva
personer som ärn kunniga och erfarna i sjöväsendet. Åtminstone en
av de senare bör hava grundlig erfarenhel från tjiinst som fartygs- eller
maskinbefäl på handelsfartyg och
nyligen hava utövat sådan tjänst.
Riitten utser för vai:je sjöförklaring
de siirskilda ledamöterna från en
förteckning, som sjöfartsverket ftrligen uppriittar för varje sjöfartsinspektionsdistrikt.
Förteckningen
skall upptaga minst ljugo personer.
Om bitriide av person med siirskild
sakkunskap i visst fall är iindamålsenligt, äger rätten tillkalla sftdan
person att intriida såsom ytterligare
ledamot i rätten. iiven om han ej är
upptagen i förteckningen. Siirskild
ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är 0111yndig eller i
konkurstillstånd får ej vara ledamot. Särskild ledamot äger uppbära
ersättning av allmänna medel enligt
bestämmelser som meddelas av regeringen.

*

Vid sammanträde för sjöförklaring skall rätten bestå av lagfaren
domare såsom ordförande samt tvf1
personer som äro kunniga och erfarna i sjöväsendet. Åtminstone en
av de senare hör hava grundlig erfarenhet från tjänst som fartygs- eller
maskinbefäl på handelsfartyg och
nyligen hava utövat sådan tjänst.
Riitten utser for varje sjöförklaring
de särskilda ledamöterna från en
förteckning, som sjöfartsverket årligen upprättar för var:je sjöfartsinspektionsdistrikt.
Förteckningen
skall upptaga minst tjugo personer.
Om biträde av person med siirskild
sakkunskap i visst fall är ändamålsenligt, äger riillen lillkalla sådan
person att intriida såsom ytterligare
ledamot i rätten. även om han ej är
upptagen i förteckningen. Särskild
ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är underårig eller i
konkurstillstånd eller som har f("ir1·altare enligt 11 kap. 7 föriildrahalken utan hegriinsning m• fi'irrnltamppdragl'I får ej vara ledamot.
Särskild ledamot äger uppbära ersiittning av allmänna medel enligt
bestämmelser som meddelas av regeringen.

*

I Danmark, Finland och Norge hålles sjöförklaring för svenskt fartyg av
domstol som är behörig enligt landets lag.
I övrigt hålles sjöförklaring utom riket av svensk konsul. som enligt
hemyndigande av ministern för utrikes ärendena iiger utföra sådan förrätt1

Lagen omtryckt 198'.': 176.
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ning. Om det Uimpligen kan ske, skola vid sjöförklaringen biträda två av
konsuln tillkallade, i sjöväsendet kunniga personer. helst svenska. danska,
finska eller norska medborgare. mot vilka ej förekommer jäv som gäller
mot domare. Är i visst fall biträde av person med särskild sakkunskap
ändamålsenligt. äger konsuln tillkalla även sådan person. I ort, där behörig
svensk konsul ej finnes, hålles sjöförklaring av behörig dansk. finsk eller
norsk konsul.
I fråga om sjöförklaring inför kon~;ul gälla i tillämpliga delar bestämmelserna om sjöförklaring vid domstol. Konsul äger dock ej upptaga ed eller
meddela vitesföreläggande.

Nu\'{/rande lydelse

Prop. 1987/88: 124

Föreslagen lydelse

*

341
För domsaga. vars tingsrätt äger upptaga dispaschmål, upprättar SJOfartswrket årligen en förteckning, vari upptagas minst tolv personer, som
iiro kunniga i handel och sjöfart och som äro skickade att tjänstgöra som
särskilda ledamöter i dispaschmål. Bland dem som upptagits i denna förteckning utser rätten för varje mål tre för tjänstgöring som särskilda ledamöter. Om på grund av förfall eller rnnat hinder föreskrivet antal ledamöter ej kan utses från förteckningen. utser rätten annan lämplig person att
vara särskild ledamot.

Särskild ledamot skall vara
svensk medborgare. Den som är
omyndig eller i konkurstillstånd får
ej vara ledamot. Särskild ledamot
äger uppbära ersättning av allmänna medel enligt bestämelser som
meddelas av regeringen.

Särskild ledamot skall vara
svensk medborgare. Den som är
underårig eller i konkurstillstånd
eller som har för\'{///are enligt
11 kap. 7 § Ji'iriildrahalkcn utan hegränsning m· fiin·altaruppdraget
får ej vara ledamot. Särskild ledamot äger uppbära ersättning av allmänna medel enligt bestämmelser
som meddelas av regeringen.

Denna lag träder i kraft den l janu:1ri 1989.

94

Prop. 1987/88: 124

44 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1929: 145) om skiljemän
Härigenom föreskrivs att 5
följande lydelse.

* lagen ( 1929: 145) om skiijemän skall ha

N111·arande lydelse

Fiireslagen lydelse

5

*I

Emot skiljemän giille dessa jäv:
I. om han är omyndig;

I. om han är underårig eller har
Jör\'{/lfare enligt 11 kap. 7 § fiiriildrahalken I/fan hegriinsning m·
fön·altaruppdraget;

2. om han såsom domare eller eljest å tjänstens vägnar prövat den fråga
varom skiljedom äskas, om han vittnat i saken eller yttrat sig såsom
sakkunnig i tvistefrågan, om han eller någon som till honom är i den
skyldskap eller det svågerlag som utgör jäv mot domare äger del i saken
eller kan därav vänta synnerlig nytta eller skada, eller om han är part i en
lika sak;
3. om han är med part i den skyldskap eller det svågerlag som utgör jäv
mot domare, om han är parts vederdeloman eller uppenbara ovän, om han
av någondera parten åtnjuter lön eller underhåll, om han lyder under
någondera partens förmanskap, om han varit part behjälplig att förbereda
eller utföra hans talan i saken, eller om han mottagit eller betingat sig
ersättning i strid mot vad i 23 ~ stadgas;
4. om annan särskild omständighet fördigger som är ägnad att minska
förtroendet till hans redlighet eller opartiskhet: samt
5. om mot uppdragets utförande för honom möter hinder som kan
antagas bliva långvarigt.
Den. som åtnjuter lön eller underhåll av kronan, vare ej på grund därav
jävig såsom skiljeman i sak. däri kronan är part. såvida han icke är anställd
hos eller under en myndighet, vars verksamhet saken angår.
Söker någon sak med skiljeman eller tillfogar honom något med ord eller
gärning i uppsåt att därmed göra honom jävig, skall det ej räknas för jäv.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

' Senaste lydelse 1936: 247.
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45 Förslag till
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429)
Härigenom föreskrivs all 4. 5 a och 20 *~ rättshjäfpsfagen ( 1972: 429) 1
skall ha följande lydelse.
N111'{1rande lydelse

Fiircsl{lgcn lydelse

Rättshjälpsnämnd består av ordförande, som skall vara lagfaren
och erfaren i domarvärv. samt fyra
andra ledamöter. Av dessa skall t v:I.
vara advokater. en anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt
verksam. De tv~i övriga skall vara
svenska medborgare och myndiga.

Rättshjälpsnämnd består av ordförande. som skall vara lagfaren
och erfaren i domarvärv. samt fyra
andra ledamöter. Av dessa skall två
vara advokater, en anställd på allmän advokatbyrå och en enskilt
verksam. De två övriga skall vara
svenska medborgare och får inte
1•ara underåriga eller ha förrnltare
enligt JJ k{/p. 7 .~ .fhriildrahalken
utan hegriinsning al' fi'irl'(lltaruppdraget.

Regeringen utser ordförande o:h övriga ledamöter för viss tid. För
ordförande skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om ordförande äger motsvarande tillämpning på ersättare. I övrigt får regeringen
utse erforderligt antal ersättare.

*

.'i a
För prövning av besvär i vissa
För prövning av besvär i vissa
fall enligt denna lag finns besvär~.
fall enligt denna lag finns besvärsnµmnden för rättshjälpen. Den be- nämnden för rättshjälpen. Den bestilr av ordförande o<.:h sex andra
står av ordförande u<.:h sex andra
ledamöter. Ordföranden och ytterledamöter. Ordföranden och ytterligare en ledamot skall vara lagfarligare en ledamot skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv. Av övna och erfarna i domarvärv. Av övriga ledamöter skall två vara adv(•riga ledamöter skall två vara advokater. en anställd pä allmän advokater. en anställd på allmän advc•katbyrå och en enskilt verksam.
katbyrå och en enskilt verksam.
Återstående tre ledamöter skall
Återstående tre ledamöter skall
vara svenska medborgare och mynvara svenska medborgare och .filr
inte rara underåriga cller lwf<:irvaldiga.
tare enligt 1J kap. 7 §föräldrabalken utan hegriinsning m· förl'llltaruppdragct.
Regeringen utser ordföranden o~h övriga ledamöter för viss tid.
För de ledamöter som skall vara lagfarna och erfarna i domarvärv skall
finnas en eller flera ersättare. Bestämmelserna om sådan ledamot äger
motsvarande tilliimpning på ersättare. I övrigt får regeringen utse erforderligt antal crslittare.
Besvärsnämnden är beslutför med ordföranden och minst fem andra
ledamöter. 5 andra stycket äger motsvarande tilliimpning på besvärsnämnden.

*

1

Lagen om1ryck1 1983:487.
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Nurarande lydelse
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Regeringen får förordna att besvärsnämnden skall vara delad i avdelningar. Vad som föreskrives om nämnd äger motsvarande tillämpning på
sådan avdelning.
·

20 §2
Beviljas allmän rättshjälp enligt 16 ~- blir den som beslutat härom biträde till den rättssökande. I annat fall får biträde förordnas på sökandens
begäran, om denne ej själv eller genom någon som i tjänstestiillning eller
annars lämnar honom bistånd kan behörigen tillvarataga sin rätt.
I sådan angelägenhet där tingsrätt skall bestå av en lagfaren domare
enligt I kap. 3 a § rättegångsbalken får biträde förordnas endast om särskilda skäl föreligger med hänsyn till sökandens personliga förhållanden
eller sakens beskaffenhet. I ärende om bodelning, som inte avser klander,
får biträde inte förordnas.
När biträde kan förordnas enligt
10 kap. 13 §föräldrabalken, förordnas ej biträde enligt denna lag.

När biträde kan förordnas enligt
20 kap. 2 11 § föräldrabalken, förordnas ej biträde enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

2

Senaste lydelse 1987: 749.

7 Rihdai;en 1987188. I su11i/. Nr 124
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Lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och
hyresnämnder
Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1973: 188) om arredenämnder och
hyresnämnder 1 skall ha följande lyddse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
2 §2

Arrendenämnd består av lagfaren ordförande och två andra ledamöter,
om ej annat följer av andra stycket. Av de senare ledamöterna skall den
ene såsom ägare av jordbruksfastighet eller på liknande sätt ha förvärvat
erfarenhet av arrendeförhållanden och den andre varajordbruksarrendator
eller, när ärendet rör bostadsarrende, bostadsarrendator.
Vid företagande av förberedande: åtgärd, vid prövning av fråga om
avvisning av ansökan eller avskrivning av ärende samt vid handläggning av
överklagande kan arrendenämnden bestå av ordföranden ensam. Vad som
sagts nu gäller även vid medling när sådan lämpligen kan ske utan övriga
ledamöters närvaro samt, om parterna samtycker till det eller saken är
uppenbar, vid prövning av fråga som inte avgörs genom skiljedom.
Ledamot skall vara myndig
svensk medborgare och får ej ha
fyllt sjuttio år.

Ledamot skall vara svensk medborgare och får inte vara underårig
eller ha fyllt sjuttio år och inte heller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken utan begränsning
av Jörvaltaruppdraget.

För ledamot i arrendenämnd skall finnas en eller flera ersättare. Bestämmelseroa om ledamot gäller även ersättare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

2

Lagen omtryckt 1985: 660.
Senaste lydelse 1986: 1165.
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47 Förslag till
Lag om ändring i oljekrislagen (1975: 197)
Härigenom föreskrivs att JO§ oljekrislagen (1975: 197) 1 skall ha följande
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

IO
Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i
konkurstillstånd får ej utöva befattning som ledamot.

§

Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är underårig eller
i konkurstillstånd eller som lzar förvaltare enligt I I kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget får ej utöva befattning
som ledamot.

Innan ledamot börjar tjänstgöra i oljekrisnämnden, skall han ha avlagt
domared.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1978: 269.
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48 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976: 839) om statens va-nämnd
Härigenom föreskrivs att 4
skall ha följande lydelse.

§ la:~en

Nuvarande lydelse

(1976: 839) om statens va-nämnd

Föreslagen lydelse

H
Ledamot i nämnden skall vara
myndi1: svensk medborgare.

Ledamot i nämnden skall vara
svensk medborgare och får inte
l'ara underårig eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
utan begränsning av förvaltaruppdraget.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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49 Förslag till
Lag om ändring i förfogandelagen ( 1978: 262)
Härigenom föreskrivs att 20 och 26 §§ förfogandelagen ( 1978: 262) skall
ha följande lydelse.

Lydelse enligt prop. 1987188: 69

Föreslagen lydelse

20 §
Ledamöterna i riksvärderingsnämnden utses för viss tid av regeringen.
Ledamöterna skall vara svenska
medborgare. Den som är omyndig
eller i konkurstillstånd får inte utöva befattning som ledamot. Ordföranden och ytterligare en ledamot
skall vara eller ha varit ordinarie
domare.

Nul'arande lydelse

Ledamöterna skall vara svenska
medborgare. Den som är underårig
eller i konkurstillstånd eller som
. har förl'(i/tare enligt 11 kap. 7 ,q föräldrabalken utan begränsning av
förvaltaruppdraget får inte utöva
befattning som ledamot. Ordföranden och ytterligare en ledamot skall
vara eller ha varit ordinarie domare.

Föreslagen lydelse

26 §
Ledamöterna i lokal värderingsnämnd utses för viss tid av regeringen
eller myndighet som regeringen bestämmer. Uppdrag att vara ledamot får
bara den undandraga sig som har fyllt sextio år eller har haft sådant
uppdrag i tre år eller har förhinder på grund av sin tjänst.
Ledamot skall ha allmän erfarenhet i ersättnings- och värderingsfrågor.
Ledamot i lokal värderingsnämnd för visst slag av egendom skall ha
ingående erfarenhet av värdering av sådan egendom.
Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är omyndig eller i
konkurstillstånd får ej utöva befattning som ledamot. Ej får någon
samtidigt vara ledamot i riksvärderingsnämnden och lokal värderingsnämnd.

Ledamot skall vara svensk medborgare. Den som är underårig eller
i konkurstillstånd eller som har för\'a/tare enligt 11 kap. 7 §föra/drabalken utan begränsning m· förvaltaruppdraget får ej utöva befattning
som ledamot. Ej får någon samtidigt vara ledamot i riksvärderingsnämnden och lokal värderingsnämnd.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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50 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1934: 437) om Sveriges riksbank
Härigenom föreskrivs att 31 § lagen (1934: 437) om Sveriges riksbank
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

31 § 1
Den som är omyndig eller i konDen som är underårig eller i konkurstillstånd må ej vara fullmäktig i kurstillstånd eller som har förvaltare enligt 1 I kap. 7 §föräldrabalken
riksbanken.
utan begränsning av förvaltaruppdraget må ej vara fullmäktig i riksbanken.
·
Fullmäktig må ej vara ledamot av styrelse i annan bank än sådan utländsk bank, i vilken staten genom riksbanken elle! annat organ är delägare.
Vad i denna paragraf stadgas om fullmäktig gäller även vice chefen för
riksbanken.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1974: 569.
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51 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982: 1158) om riksgäldskontoret
Härigenom föreskrivs att 14 § lagen (1982: 1158) om riksgäldskontoret
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
14
Riksgäldsfullmäktige väljs för
riksdagens valperiod. Endast den
som är myndig kan vara fullmäktig.
Statsråd får ej vara fullmäktig.

Föreslagen lydelse
§

Riksgäldsfullmäktige väljs för
riksdagens valperiod. Den som är
underårig eller som har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
utan begränsning ai· förvaltaruppdraget kan inte vara fullmäktig.
Statsråd får ej vara fullmäktig.

Riksdagen väljer en av fullmäktige att vara ordförande. Fullmäktige
väljer inom sig en vice ordförande.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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52 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1983: 1092) med reglemente för
allmänna pensionsfonden
Härigenom föreskrivs att 4, 30 och 31 *~ lagen (1983: 1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden ~;kall ha följande lydelse.
N11l'arande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §
Varje fondstyrelse skall bestå av nio ledamöter, som förordnas av· regeringen. Av ledamöterna utses
i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar. som företräder kommunerna och landstingskornmuncrna, och tre efter förslag av
rikssarnmanslutningar av arbetstagar·~.
i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, en efter förslag av sammanslutningar som företräder konsumentkooperationen och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare samt
i tredje fondstyrelsen två efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare, fyra efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare och
två efter förslag av sammanslutningar som företräder personer vilka erlägger egenavgifter för tilläggspension.
Om förslag inte avges, förordnar n:gcringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall
Ledamöter och suppleanter skall
vara här i riket bosatta svenska
vara myndiga och här i riket bosatta svenska medborgare.
medborgare och .får inte 1•ara
underåriga eller ha fiirl'altare enligt 11 kap. 7 § föriildrabalken utan
begriinsning

a1·

fiirvaltaruppdra-

get.

*'

30
Fjärde fondstyrelsen skall bestå av fjorton ledamöter som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses två efter förslag av sammanslutningar
som företräder kommunerna, tre efter förslag av rikssammanslutningar av
arbetsgivare, fem efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare
och två efter förslag av rikssammanslutningar inom kooperationen.
Om förslag inte avges, förordnar regeringen ledamöter ändå.
För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant.
Ledamöter och suppleanter skall
vara myndiga och här i riket bosatta svenska medborgare.

1

Senaste lydelse 1984: 191.

Ledamöter och suppleanter skall
vara här i riket bosatta svenska
medborgare och får inte rnra
underäriga eller ha förl'altare enligt 11 kap. 7 § föriildrabalken utan
begränsning al' .förvaltaruppdraget.

104

Prop. 1987/88: 124

Nuvarande lydelse

*

31
Varje löntagarfondstyrelse skall bestå av nio ledamöter. För ledamöterna skall finnas fyra suppleanter.
Regeringen förordnar ledamöter och suppleanter.
Ledamöter och suppleanter skall
vara myndiga och bosatta här i riket. Av ledamöterna skall minst
fem och av suppleanterna minst två
företräda löntagarintressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skall det tillses att löntagarfondstyrelserna får en regional anknytning.

Ledamöter och suppleanter skall
vara bosatta här i riket och fllr inte
mra 1111deråri1:a eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föriildraha/ken
utan hegriinsning ar jiJrwiltaruppdraget. Av ledamöterna skall minst
fem och av suppleanterna minst två
företräda löntagarintressen. Vid utseendet av ledamöter och suppleanter skall det tillses att löntagarfondstyrelserna får en regional anknytning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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53 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 370) om
arbetslöshetsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 48 §lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring' skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4~: §2

Ansökan om registrering skall
också innehålla uppgifter om kassans postadress, om styrelseledamöters, revisorers och eventuella
suppleanters fullständiga namn,
medborgarskap och postadress
samt förklaring att dessa personer
ej är omyndiga.

Ansökan om registrering skall
också innehålla uppgifter om kassans postadress, om styrelseledamöters, revisorers och eventuella
suppleanters fullständiga namn,
medborgarskap och postadress
samt förklaring att dessa personer
ej är underåriga eller har förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken
utan begränsning av förvaltaruppdraget.

Om en styrelseledamot eller :;uppleant har utsetts enligt lagen
(1987: 1245) om styrelserepresentation för de privatanställda, skall detta
anges i ansökningshandlingen.
I ansökningshandlingen skall anges av vilka och hur kassans firma skall
tecknas, om ej denna befogenhet skall utövas endast av styrelsen. Skall
firman tecknas av annan än styrelseledamot eller styrelsesuppleant, gäller
första stycket även i fråga om sådan firmatecknare.
Har ej den som ensam eller gemensamt med annan får teckna kassans
firma egenhändigt skrivit sin namnteckning på ansökningshandlingen, skall
vid denna fogas särskild bilaga, på vilken namnteckningen finns. Namnteckning skall vara styrkt av vittnen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1
2

Lagen omtryckt 1982: 432.
Senaste lydelse 1987: 1255.
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54 Förslag till
Lag om ändring i sparbankslagen (1987: 619)
Härigenom föreskrivs att 2 kap. I §. 3 kap. 3 §och 4 kap. 2 §sparbankslagen (1987: 619) skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.
I §

En sparbank skall bildas av minst tjugo stiftare.
Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den
som är omyndig eller i konkurs får
inte vara stiftare. Att detsamma
gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Stiftarna skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Den
som är underärig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt
11 kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget
får inte vara stiftare. Att detsamma
gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller om inte annat följer av bestämmelserna om fusion i 7 kap. 2 §.
3 kap.

3 §I
Styrelseledamöterna skall vara
svenska medborgare och, om inte
regeringen eller efter regeringens
bemyndigande bankinspektionen i
särskilda fall tillåter något annat,
bosatta inom sparbankens verksamhetsområde. Den som är omyndig eller i konkurs kan inte vara
styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara
svenska medborgare och, om inte
regeringen eller efter regeringens
bemyndigande bankinspektionen i
särskilda fall tillåter något annat,
bosatta inom sparbankens verksamhetsområde. Den som är underårig eller i konkurs eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utan begränsning av
fön·altaruppdraget kan inte vara
styrelseledamot. Att detsamma gäller den som är underkastad näringsförbud följer av 6 § lagen
(1986: 436) om näringsförbud.

Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat femtal vara
anställd i sparbanken. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.
4 kap.
2§
En huvudman får inte vara
I. omyndig eller i konkurs,
1

Senaste lydelse 1987: 1249.

I. underärig eller i konkurs,
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
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2. bosatt utanför sparbankens verksamhetsområde, om inte bankinspektionen på grund av särskilda förhållrnden medger det,
3. anställd i sparbanken, om inte reglementet uttryckligen medger detta,
eller
4. huvudman, styrelseledamot eller anställd i annan sparbank.
En l1111'11dman får inte ha ji1rvaltare enligt 11 kap. 7 § ji"friildrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget.

En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landsting enligt
3 §,får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat bankaktiebolag än Sparbankernas Bank clkr i en föreningsbank eller inom landshypoteks- och stadshypoteksinstitutionerna.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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55 Förslag till
Lag om ändring i föreningsbankslagen (1987: 620)
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 § föreningsbankslagen (1987: 620)
skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

6 kap.
3 §I
Styrelseledamöterna skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande,
bankinspektionen i särskilda fall
tillåter annat. Den som är omyndig
eller i konkurs kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller
den som är underkastad näringsför. bud följer av 6 § lagen (1986: 436)
om näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller,
efter regeringens bemyndigande.
bankinspektionen i särskilda fall
tillåter annat. Den som är underärig
eller i konkurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrahalken utan begränsning a1· förvaltaruppdraget kan inte vara styrelseledamot. Att detsamma gäller den
som är underkastad näringsförbud
följer av 6 § lagen (! 986: 436) om
näringsförbud.

Styrelseledamöterna skall vara medlemmar i föreningsbanken, om inte
stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. Den som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller. om en juridisk person är medlem. den som
är ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningsbanken, även
om stadgarna saknar föreskrift om det. Om det till en central föreningsbank finns anslutna lokala föreningsbanker. får den som är medlem i en av
dessa vara styrelseledamot också i den centrala föreningsbanken.
Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.
Av styrelseledamöterna får högst en för varje påbörjat fcmtal vara
anställd i en föreningsbank. Vid denna beräkning skall hänsyn inte tas till
arbetstagarrepresentanter som har utsetts enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1987: 1250.
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56 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1987: 667) om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 6 kap. 4 § och 8 kap. 3 § lagen (1987: 667) om
ekonomiska föreningar skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

6 kap.
4 §I
Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Med svenskt medborgarskap
jämställs medborgarskap i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Nordiska medborgare som är bosatta i något av dessa länder kan·
vara styrelseledamöter, om minst
halva antalet styrelseledamöter är
bosatta i Sverige. Den som är
omyndig eller i konkurs kan inte
vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören skall vara
svenska medborgare och bosatta i
Sverige, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer i särskilda fall tillåter annat. Med svenskt medborgarskap
jämställs medborgarskap i Danmark, Finland, Island eller Norge.
Nordiska medborgare som är bosatta i något av dessa länder kan
vara styrelseledamöter, om minst
halva antalet styrelseledamöter är
bosatta i Sverige. Den som är
underårig eller i konkurs eller har
fiirvaltare enligt I I kap. 7 § föräldrabalken utan begränsning av
förvaltaruppdraget kan inte vara
styrelseledamot eller verkställande
direktör.

Styrelseledamöterna skall vara m·~dlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat. De 11 som enligt lag är ställföreträdare för en medlem eller, om en ju1idisk person är medlem, den som är
ledamot av styrelsen för den juridiska personen eller delägare i denna får
dock vara styrelseledamot utan att vara medlem i föreningen, även om
stadgarna saknar föreskrift om det.
Bestämmelserna i andra stycket gäller inte arbetstagarrepresentanter
som har utsetts enligt lagen (1987: 1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.
8 kap.

3§
Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i
särskilda fall tillåter annat. Den
som är auktoriserad eller godkänd
revisor behöver dock inte vara
svensk medborgare. Den som är

1

Senaste lydelse 1987: 1247.

Revisorerna skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige,
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i
särskilda fall tillåter annat. Den
som är auktoriserad eller godkänd
revisor behöver dock inte vara
svensk medborgare. Den som är

110

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

omyndig, i konkurs eller underkastad näringsförbud får inte vara revisor.

underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken utan begränsning av
förvaltaruppdraget får inte vara revisor.

Prop. 1987/88: 124

Revisorerna skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och
ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av
föreningens verksamhet fordras för uppdragets fullgörande.
Till revisor kan utses även ett auktoriserat eller ett godkänt revisionsbolag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs ett auktoriserat revisionsbolag med auktoriserad revisor och ett godkänt revisionsbolag med godkänd revisor. Ett bolag som utses till revisor skall till
styrelsen för den förening som revisionen avser anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen. Den huvudansvarige skall i ett auktoriserat revisionsbolag vara auktoriserad revisor och i ett godkänt revisionsbolag auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna i 7 och 15 §§tillämpas på
den huvudansvarige.
Till revisor i dotterföretag bör utses minst en av moderföreningens
revisorer, om det kan ske.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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57 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1980: 1102) om handelsbolag och
enkla bolag
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3~ 1 § lagen ( 1980: 1102) om handelsbolag
och enkla bolag skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.

3H
Är det sannolikt att likvidationen oskäligt uppehålls eller annars utförs
på ett sådant sätt att en bolagsmans rätt därigenom äventyras, får domstol
på ansökan av bolagsmannen förordna att likvidationen skall verkstiillas av
en eller flera likvidatorer som utses av domstolen.
Ansökan skall göras hos rätten i den ort där bolaget har sitt hemvist.
Ansökningen skall innehålla uppgift om samtliga bolagsmäns namn och
adress. De bolagsmän som inte har deltagit i ansökningen skall delges
denna på det sätt som är föreskrivet om stämning i tvistemål. De skall
beredas tillfälle att yttra sig över amökningen.
Bolags man far utses till likvidator.
.
Likvidator får inte vara omyndig
eller i konkurs. En likvidator som
inte är bolagsman skall vara svensk
medborgare och bosatt i Sverige,
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
för ett särskilt fall tillåter något annat.

Likvidator får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föriildrahalken utan begränsning av förvaltaruppdraget. En likvidator som inte
är bolagsman skall vara svensk
medborgare och bosatt i Sverige,
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
för ett särskilt fall tillåter något annat.

Myndighets beslut enligt ljärde stycket andra meningen överklagas hos
regeringen genom besvär.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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58 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1950: 272) om rätt för utländska
försäkringsbolag att driva försäkringsrörelse i Sverige
Härigenom föreskrivs att 4 ~ lagen (1950: 272) om rätt för utländska
försäkringsbolag att driva försäkringsrörclse i Sverige skall ha följande
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
4 §I

Generalagenten skall vara bosatt
här i riket. Han får inte vara omyndig eller i konkurs. Om han är utländsk medborgare· gäller bestämmelserna i lagen ( 1968: 555) om rätt
för utlänning och utländskt företag
att idka näring här i riket.

Generalagenten skall vara bosatt
här i riket. Han får inte vara underårig eller i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget. Om han är utländsk
medborgare gäller bestämmelserna
i lagen ( 1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att idka
näring här i riket.

Generalagentur må även innehavas av svensk aktiebolag eller ömsesidigt försäkringsbolag eller ock av svenskt handelsbolag, vars samtliga
bolagsmän äga behörighet enligt vad i första stycket sägs. För fullgörande
av de skyldigheter, som åligga generalagent, svare i förra fallet envar
styrelseledamot och i det senare envar bolagsman, som ej är enbart kommanditdelägare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1982: 1083.
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59 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1968: 555) om rätt för utlänning och
utländskt företag att idka näring här i riket
Härigenom föreskrivs att 7, 9 och 18 §§ lagen (1968: 555) om rätt för
utlänning och utländskt företag att idka näring här i riket skall ha följande
lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
7§

Näringstillstånd får ej beviljas utlänning som är omyndig eller som i
eller utom riket är försatt i konkurs.

Näringstillstånd får ej beviljas utlänning som är underårig eller som
har förvaltare enligt 11 kap. 7 §föriildrahalken utan begränsning av
förvaltaruppdraget eller som i eller
utom riket är försatt i konkurs.

9§

Om näringstillstånd beviljas utlänning som ej är bosatt här i riket,
skall det finnas en föreståndare för
näringsverksamheten. Denne utses
av näringsidkaren och skall vara
myndig och bosatt här i riket.

Om näringstillstånd beviljas utlänning som ej är bosatt här i riket,
skall det finnas en föreståndare för
näringsverksamheten. Denne utses
av näringsidkaren och skall vara
bosatt här i riket. Föreståndaren
får inte 1•ara undenlrig eller ha förmltare enligt 11 kap. 7 § föriildrahalken utan begränsning av fiirvaltaruppdraget.

Föreståndaren är ansvarig för näringsverksamheten. Näringsidkaren
skall utfärda fullmakt för honom att i alla frågor. som rör verksamheten här
i riket, handla på näringsidkarens vägnar samt mottaga stämning för näringsidkaren och själv eller genom annan tala och svara för denne.
Hi §

Verkställande direktören skall
vara myndig och bosatt här i riket.

Verkställande direktören skall
vara bosatt här i riket och får inte
vara underårig eller ha fön•altare
enligt 11 kap. 7 § föriildrahalken
utan hegriinsning av förmltaruppdraget.

Denna lag träder i kraft den I janu.1ri 1989.
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60 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1980: 1103) om årsredovisning m. m.
i vissa företag
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 2 ~lagen (1980: 1103) om årsredovisning
m. m. i vissa företag skall ha följande lydelse.

Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

Revisorer skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige.
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
tillåter annat för särskilt fall. Den
som är auktoriserad eller godkänd
revisor behöver dock inte vara
svensk medborgare. Den som är
omyndig eller i konkurs kan inte
vara revisor.

Revisorer skall vara svenska
medborgare och bosatta i Sverige.
om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
tillåter annat för särskilt fall. Den
som är auktoriserad eller godkänd
revisor behöver dock inte vara
svensk medborgare. Den som är
underårig eller i konkurs eller som
har förvaltare enligt 11 kap. 7 §föriildrahalken utan hegriin.rning av
förvaltaruppdraget kan inte vara
revisor.

Revisorer skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av den årsredovisningsskyldiges verksamhet behövs för fullgörandet av uppdraget.
Till revisorer kan även utses auktoriserade eller godkända revisionsbolag. Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel likställs auktoriserade revisonsbolag med auktoriserade revisorer och godkända revisonsbolag med godkända revisorer. Ett bolag som utses till revisor skall till den
årsredovisningsskyldige anmäla vem som är huvudansvarig för revisionen.
I ett auktoriserat revisionsbolag skall den huvudansvarige vara auktoriserad revisor; i ett godkänt revisionsbolag skall han vara auktoriserad eller
godkänd revisor. Bestämmelserna i 4 § tillämpas på den huvudansvarige.
Till revisor i ett dotterföretag bör utses minst en av moderföretagets
revisorer. om det kan ske.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

1

Senaste lydelse 1985: 940.
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61 Förslag till

Prop. 1987/88: 124

Lag om ändring i lagen (1966: 742) om hotell- och
pensionatrörelse
Härigenom föreskrivs att 2, 3, 5 och 6 §§ lagen (1966: 742) om hotell- och
pensionatrörelse 1 skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nm•arande lydelse

2§
Hotell- eller pensionatrörelse, sorn är avsedd att samtidigt mottaga minst
nio gäster eller som omfattar minst fem gästrum, får drivas endast av den
som har tillstånd av polismyndigheten i orten. Tillstånd meddelas för
hotell- eller pensionatrörelse i viss byggnad eller lägenhet.
Tillstånd skall meddelas, om det
icke finnes anledning antaga att den
som söker tillståndet skall driva rörelsen så att fara för allmän ordning
och säkerhet uppkommer. Tillstånd
får ej meddelas den som är omyndig
eller i konkurstillstånd.

Tillstånd skall meddelas, om det
icke finnes anledning antaga att den
som söker tillståndet skall driva rörelsen så att fara för allmän ordning
och säkerhet uppkommer. Tillstånd
får ej meddelas den som är underårig eller i konkurstillstånd eller
som har förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget.

Jf
Drives hotell- eller pensionatrörelse för vilken tillstånd fordras enligt 2 §
av bolag, förening eller annan samfällighet. skall föreståndare finnas för
rörelsen. Föreståndare får utses även av tillståndshavare som är enskild
person. Polismyndigheten äger ålägga sådan tillståndshavare att utse föreståndare, om särskilda skäl föreligga.
Föreståndare skall vara godkänd
av polismyndigheten. Utsedd föreståndare skall godkännas om han ej
är omyndig samt det icke finnes anledning antaga att han skall utöva
rörelsen så att fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Föreståndare skall vara godkänd
av polismyndigheten. Utsedd föreståndare skall godkännas om han ej
är underårig eller har förvaltare enligt I 1 kap. 7 §föräldrabalken utan
begränsning av för1•altaruppdraget
samt det icke finnes anledning antaga att han skall utöva rörelsen så att
fara för allmän ordning och säkerhet uppkommer.

Godkänd föreståndare ansvarar i tillståndshavarens ställe för att rörelsen utövas enligt föreskrifterna i denna lag.

5 §3
Ansökan om tillstånd att driva hotell- eller pensionatrörelse skall vara
skriftlig och åtföljas av
a) uppgift om sökandens fullständiga namn, firma och postadress samt,
om sökanden tidigare haft annat släktnamn, detta;
1
2
J

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975: 599.
Senaste lydelse 1975: 599.
Senaste lydelse 1987: 153.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

b) för sökttnde, som är enskild
person, uppgift om födelsetid och
yrke eller titel samt bevis att han ej
är omyndig eller i konkurstillstånd:

b) för sökande, som är enskild
person, uppgift om födelsetid och
yrke eller titel samt bevis att han ej
är underårig eller i konkurstillstånd
eller har förvaltare enligt 11 kap.
7 § föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget;

Prop. 1987/88: 124

c) uppgift om fullständigt namn, födelsetid och yrke eller titel för den
som utsetts till föreståndare eller ersättare samt bevis att han ej är omyndig;
d) uppgift om belägenheten av den byggnad eller lägenhet där rörelsen
avses skola drivas, det största antal gäster som skall kunna mottagas
samtidigt och det största antal gästrum som rörelsen skall omfatta:
e) om bygglov meddelats för hotellet eller pensionatet, handlingar som
visar att så har skett.
Beviljas tillstånd skall skriftligt bevis utfärdas. Har bygglov ej meddelats
och är det inte uppenbart att lov inte behövs skall beviset innehålla erinran
om att bygglov kan fordras. Finns ej godkänd ersättare eller, i fall när
föreståndare skall finnas enligt 3 §. godkänd föreståndare, skall i beviset
anges att tillståndet icke får utnyttjas förrän ersättare eller föreståndare
utsetts och godkänts. Avskrift av beviset skall tillställas byggnadsnämnden, brandchefen och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Om godkännande av föreståndare eller ersättare skall skriftligt bevis
utfärdas.

6 §4
Om tillståndshavare avlider, försättes i konkurs eller förklaras
omyndig, får rörelsen fortsättas under högst ett år. Fortsättes rörelsen, skall föreståndare enligt 3 §
finnas för denna.

Om tillståndshavare avlider, försättes i konkurs eller får en förvaltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget, får rörelsen fortsättas
under högst ett år. Fortsättes rörelsen, skall föreståndare enligt 3 §
finnas för denna.

Om godkänd föreståndare ej redan finnes, skall inom två månader
från dödsfallet, edgångssammanträdet eller omyndighet.~förklaringen
ansökan göras om godkännande av
föreståndare. Godkännes icke föreståndaren, skall polismyndigheten
lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid ansöka om
godkännande av annan föreståndare. Godkännes ej heller den andre
föreståndaren, anses tillståndet ha
upphört att gälla tre veckor efter
det att beslut i ärendet vann laga
kraft.

Om godkänd föreståndare ej redan finnes, skall inom två månader
från dödsfallet, edgångssammanträdet eller beslutet om förvaltare ansökan göras om godkännande av föreståndare. Godkännes icke föreståndaren, skall polismyndigheten
lämna den som driver rörelsen tillfälle att inom viss tid ansöka om
godkännande av annan föreståndare. Godkännes ej heller den andre
föreståndaren, anses tillståndet ha
upphört att gälla tre veckor efter
det att beslut i ärendet vann laga
kraft.

4

Senaste lydelse 1987: 693.
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Göres ej ansökan som avses i andra stycket inom föreskriven tid. anses
tillståndet för rörelsen ha upphört c.tt gälla den dag då tiden utgick.
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Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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62 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1984: 81) om fastighetsmäklare
Härigenom föreskrivs att 5
ha följande lydelse.

~

lagen ( 1984: 81) om fastighetsmäklare skall

Fiires/agen lydelse

Nuvarande lydelse

H
För att en fastighetsmäklare skall bli registrerad krävs att han
I. iir myndig och ej försatt i konkurs,

I. inte iir underårig eller försatt i
konkurs eller har färraltare enligt
11 kap. 7 § fiiriildrahalken utan hegriinsning av fön·altamppdraget.

2. har försäkring som täcker den skadeståndsskyldighet intill 500 000
kronor för varje skadefall som kan drabba honom om han åsidosätter sina
åligganden enligt 9- 13 §*,
3. har tillfredsställande utbildning, samt
4. i övrigt bedöms lämplig som fastighetsmäklare.
Närmare föreskrifter om villkoren för registrering och om registreringsförfarandet meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer. Registreringsavgift i form av ansökningsavgift och årlig avgift
· bestäms av regeringen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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63 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar
Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1952: 166) om häradsallmänningar
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

23§'
Ledamot av allmänningsstyrelse
skall vara myndig och. därest ej regeringen för särskilt fall annat
medgiver. här i riket bosatt svensk
medborgare.

Ledamot av allmänningsstyrelse
skall vara här i riket bosatt svensk
medborgare, om inte regeringen för
ett siirskilt fall medger annat. Ledamot får inte vara underårig eller
ha förvaltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av
förvaltaruppdraget.

Ledamot av allmänningsstyrclse må, ändå att den tid för vilken han
blivit utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av
allmänningsstämman.
Avgår styrelseledamot innan den ":id för vilken han blivit vald gått till
ända och finnes ej supplean·t, åligger det övriga styrelseledamöter att
ofördröjligen föranstalta om val av ny ledamot för återstående tiden. Utan
hinder av vad sålunda stadgats må dock med valet kunna anstå till nästa
ordinarie allmänningsstämma, såframt styrelsen är beslutför med kvarstående ledamöter samt uppskovet ej strider mot bestämmelse i reglementet.
Denna lag träder i kraft den I januecri 1989.

1

Senaste lydelse 1975: 678.
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64 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna
Härigenom föreskrivs att 22 §lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna skall ha följande lydelse.

Nui•arande lydelse
22
Ledamot av allmänningsstyrelse
eller ekonominämnd skall vara
myndig och, därest ej regeringen
för särskilt fall annat medgiver, här
i riket bosatt svensk medborgare.

Föreslagen lydelse
§1

Ledamot av allmänningsstyrelse
eller ekonominämnd skall vara här i
riket bosatt svensk medborgare,
om inte regeringen för ett särskilt
fall medger annat. Ledamot får
inte vara underårig eller ha förvaltare enligt I I kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget.

Ledamot av allmänningsstyrelse eller ekonominämnd må, ändå att den
tid för vilken han blivit utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdraget
genom beslut av den eller dem som utsett honom.
Avgår styrelse- eller nämndledamot innan den tid för vilken han blivit
utsedd gått till ända och finnes ej suppleant. skall, där den avgångne valts
av delägarna, på föranstaltande av allmänningsstyrelsen val av ny ledamot
för återstående tiden ofördröjligen hållas samt, om den avgångne utsetts av
länsstyrelsen, anmälan om avgången genast göras hos denna myndighet för
utseende av ny ledamot för samma tid. Utan hinder av vad nu stadgats må
dock med val av ny ledamot kunna anstå till nästa ordinarie allmänningsstämma, såframt styrelsen eller nämnden är beslutför med kvarstående
ledamöter samt uppskovet ej strider mot bestämmelse i reglementet.
Denna lag träder i kraft den l januari 1989.

1

Senaste lydelse 1975: 679.
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65 Förslag till
Lag om ändring i rennäringslagen ( 1971: 437)
Härigenom föreskrivs att 49 ~ rennäringslagen <1971: 437) 1 skall ha följande lydelse.

Ni1varande lydelse
49
Styrelsen består av ordförande
och ytterligare en eller flera ledamöter som utses på bystämma. Styrelseledamot skall vara myndig.

Fåreslagen lydelse
§

Styrelsen består av ordförande
och ytterligare en eller flera ledamöter som utses på bystämma. Styrelseledamot fär inte vara underårig eller ha Jörl'(Jltare enligt I I
kap. 7 .§ föräldrabalken utan begriin.rning av ji'irvaltaruppdraget.

Styrelseledamot kan skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för
vilken han blivit utsedd.
Val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skall anmälas till
länsstyrelsen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1985: 919.
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66 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976: 997) om vattenförbund
Härigenom föreskrivs att 32 § lagen (1976: 997) om vattenförbund skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

32
Styrelse för vattenförbund skall
bestå av en eller flera ledamöter
och ha sitt säte inom län där förbundet har sitt verksamhetsområde.
Den som är omyndig eller i konkurs
kan ej vara styrelseledamot.

Föreslagen lydelse
§

Styrelse för vattenförbund skall
bestå av en eller flera ledamöter
och ha sitt säte inom län där förbundet har sitt verksamhetsområde.
Den som är underärig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt
11 kap. 7 §föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget
kan ej vara styrelseledamot.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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67 Förslag till
Lag om ändring i ackordslagen (1970: 847)
Härigenom föreskrivs att 3 §ackordslagen (1970: 847) skall ha följande
lydelse.
Föreslagen lydelse

N uwmznde lydelse
3§

God man bör vara lagfaren. Han skall i övrigt ha den insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt åtnjuta borgenärernas förtroende.
God man skall vara myndig. Till
god man får ej förordnas någon som
står gäldenären nära eller är beroende av honom. Den som är anställd vid domstol får ej förordnas
till god man.

God man får inte vara underårig
eller ha förvaltare enligt l 1 kap. 7 §
föräldrabalken utan begriinsning
av förvaltaruppdraget. Till god
man får ej förordnas någon som står
gäldenären nära eller är beroende
av honom. Den som är anställd vid
domstol får ej förordnas till god
man.

Om det finnes erforderligt, skall även förordnas ersättare för gode
mannen. Bestämmelserna om god man gäller även för ersättare.
God man skall entledigas, om han finnes icke vara lämplig eller av annan
särskild orsak bör skiljas från uppdn.get.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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68 Förslag till
Lag om ändring i radioansvarighetslagen (1966: 756)
Härigenom föreskrivs att 3 § radioansvarighetslagen ( 1966: 756) skall ha
följande lydelse.
Nuw1rande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §'
För varje radioprogram skall finnas en programutgivare med uppgift att
förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgivarens vilja.
Programutgivare skall l'ara myndig och ha hemvist i Sverige.

Programutgivare skall ha hemvist
i Sverige. Han får inte vara underårig eller ha förl'altare enligt
11 kap. 7 § j()riildrabalken utan begränsning m· förvaltaruppdra{?et.

Programutgivare förordnas av programföretagets chef eller av annan
tjänsteman hos programföretaget enligt bestämmelser som meddelas av
regeringen. Uppgift om verri som är programutgivare skall före sändningen
av program antecknas i register. som föres hos programföretaget och är
tillgängligt för allmänheten.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1977: 1018.
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69 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1982: 460) om ansvarighet för
närradio
Härigenom föreskrivs att 2 § lagc:n ( 1982: 460) om ansvarighet för närradio skall ha följande lydelse.

Nurnrande lydelse

Föreslagen lydelse

H
Varje sammanslutning, som avser att sända närradio, skall för programverksamheten utse en programutgivare med uppgift att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ingenting får sändas mot programutgivarens vilja.
Programutgivaren skall 1·ara
myndig och ha hemvist i Sverige.
Han får inte vara i konkurstillstånd.
Sammanslutningen skall anmäla
vem som är programutgivare till
den myndighet som prövar frågor
om tillstånd att sända närradio.

Programutgivaren
skall
ha
hemvist i Sverige. Han får inte vara
1111derärig eller i konkurstillstånd
eller ha ji)rl'altare enligt 11 kap. 7 §
Jöriildrahalken utan begränsning
av fön·a/taruppdraget. Sammanslutningen skall anmäla vem som är
programutgivare till den myndighet
som prövar frågor om tillstånd att
sända närradio.

Om den som är utsedd till progrnmutgivare inte längre är behörig eller
om hans uppdrag upphör, skall sarrmanslutningen omedelbart utse en ny
programutgivare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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70 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1982: 521) om ansvarighet för radiooch kassettidningar
Härigenom föreskrivs att 17 ~ lagen ( 1982: 521) om ansvarighet för radiooch kassettidningar 1 skall ha följande lydelse.

Nuwmmde lydelse

Föreslagen lydelse

17 ~
För den del av en radio- eller kassettidning som utgörs av en sammanställning skall det finnas en särskild utgivare som utses av de samverkande
ägarna till de periodiska skrifter ur vilka materialet hämtats.
Utgivaren skall Fara myndig och
ha hemvist i Sverige. Han får inte
vara i konkurstillstånd. Ägaren till
den periodiska skrift som utgör den
huvudsakliga förlagan till radio- eller kassettidningen skall anmäla
vem som är utgivare till den myndighet som regeringen bestämmer.

Utgivaren skall ha hemvist i Sverige. Han får inte vara underårig
eller i konkurstillstånd eller ha Jörl'altare enligt I I kap. 7 *föräldrabalken utan begränsning av förvaltaruppdraget. Ägaren till den periodiska skrift som utgör den huvudsakliga förlagan till radio- eller kassettidningen skall anmäla vem som
är utgivare till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Är utgivaren inte längre behörig eller upphör annars hans uppdrag, skall
de periodiska skrifternas ägare omedelbart utse en ny utgivare. Denne
skall anmälas så som nyss har sagts.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1985: 373.
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71 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1985: 1057) om ansvarighet för lokala
kabel sändningar
Härigenom föreskrivs att 3 §lagen (1985: 1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
3§

Den som avser att bedriva egensändningar skall för programverksamhetcn utse en programutgivare med uppgift att förebygga yttrandefrihetsbrott. Ett lokalt kabelsändarföretag får utse en programutgivare för varje
kanal. Mot programutgivarens vilja får ingenting sändas i den verksamhet
för vilken han är utsedd.
En programutgivare skall vara
myndig och ha hemvist i Sverige.
Han får inte vara i konkurstillstånd.
Den som skall bedriva egensändningar skall anmäla vem som är
programutgivare till kabelnämndcn.

En programutgivare skall ha
hemvist i Sverige. Han får inte vara
underårig eller i konkurstillstånd
eller lza förvaltare enligt i i kap. 7 §
föräldrabalken utan begränsning
av förvaltaruppdraget. Den som
skall bedriva egensändningar skall
anmäla vem som är programutgivare till kabelnämnden.

Om den som är utsedd till programutgivare inte längre är behörig eller
om hans uppdrag upphör, skall den som bedriver egensändningarna omedelbart utse en ny programutgivare.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Utdrag ur protokoll vid rcgeringssammanträde den 24 september 1987
Närvarande: statsråden Feldt. ordförande, Gustafsson. Leijon,
Hjclm-Wallen. Pctcrson, S. Andersson. Bodström, Göransson. Gradin.
Dahl, R. Carlsson. Holmberg, Hellström. Johansson. Hultcrström. Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist
Föredragande: statsrådet Leijon

Lagrådsremiss om god man och förvaltare
1 Inledning
De grundläggande bestämmelserna om förmynderskap och godmanskap
finns i föriildrabalken. De reformerades år 1974. De nya reglerna trädde i
kraft den I januari 1976. Reformen syftade bl. a. till att inskränka användningen av omyndigförklaring.
Genom tilläggsdirektiv år 1982 fick utredningen (Ju 1977:08) om barnens
rätt i uppdrag att se över lagstiftningen om förmynderskap och godmanskap. År 1984 fördes den uppgiften över till en särskild utredare Uustitierådet Staffan Magnusson), som har bedrivit sitt arbete under namnet förmynderskapsutredningen (Ju 1984:07).
Enligt 1982 och 1984 års direktiv (Dir. 1982:25 och 1984:35) gick utredningsuppdraget ut P.å att utvärdera gällande regler om omyndigförklaring,
utseende av god man och arvode till förmyndare och gode män. I uppdraget ingick också att överväga förenklingar i regelsystemet när det gäller
förmyndares rättigheter och skyldigheter. En annan utredningsuppgift var
att undersöka möjligheterna att rationalisera handläggningen av ärenden
hos domstolarna och överförmyndarna.
Genom tilläggsdirektiv den 19 december 1985 <Dir. 1985:55) fick förmynderskapsutredningen till uppgift att med förtur undersöka om institutet
omyndigförklaring kunde avskaffas.
Utredningen avlämnade i december 1986 delbetänkandet <SOU 1986: 50)
God man och förvaltare. Betänkandet har remissbehandlats.
Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en sammanfattning av
betänkandet som bilaga I, dels de lagförslag som läggs fram i betänkandet
som bilaga 2, dels en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 3 . 1
Beträffande nuvarande svenska och utländska förhållanden hänvisas till
betänkandet.

1
Sammanställningen av remissyttrandena har fogats vid prop. 1987/88: 32 som
bilaga 3.
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2 Allmän motivering
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2.1 Allmänna utgångspunkter
Mitt förslag: Institutet omyndigförklaring avskaffas. I stället införs
ett nytt institut, förvaltarskap. för att tillgodose det skyddsbehov
som varit ett av motiven för institutet omyndigförklaring.

· Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandets. 167-171 ).
Remissinstanserna: En nära nog enhällig remissopinion tillstyrker utredningens förslag eller lämnar det utan erinran. Kammarrätten i Sundsvall
och överförmyndarnämnden i Karlskrona vill dock behålla institutet
omyndigförklaring. Även överförmyndarnämnden i Sundsvall vill ha ett
system som enligt huvudregeln innebär en total förlust av rättshandlingsförmågan.
Skälen för mitt förslag: Regler om omyndigförklaring finns i 10 kap.
föräldrabalken. Reglerna innebär att den som har fyllt 18 år skall av
domstol förklaras omyndig, 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 (10 kap. I *). Om en underårig
befinner sig i motsvarande situation, får rätten förklara att han skall förbli
omyndig även efter uppnådd myndighetsålder (10 kap. 2 §).
Bestämmelserna om omyndigförklaring fick sin nuvarande utformning
vid en omfattande reform av förmynderskapslagstiftningen år 1974 (prop.
1974: 142. LU 38. rskr. 404). Tanken bakom reformen var att omyndigförklaringar borde begränsas så långt möjligt. Det behov av bistånd i personliga eller ekonomiska angelägenheter ~;om kunde finnas skulle i stället tillgodoses genom förordnande av god man eller på annat mindre ingripande
sätt. Genom reformen utvidgades också möjligheterna till sådant förordnande. Enligt 18 kap. 3 föräldrabalken kan god man utses för den som på
grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller liknande förhållande
behöver bistånd med att bevaka sin rätt. förvalta sin egendom eller sörja
för sin person.
Omyndigförklaring innebär alltid ett allvarligt ingrepp i en persons liv.
Den omyndigförklarade förlorar inte bara rätten att själv bestämma över
sina ekonomiska angelägenheter. En omyndigförklaring medför också
långtgående verkningar på områden som ligger utanför den ekonomiska
rörelsefrihetens. Av särskild betydelse är att rösträtten i allmänna val går
förlorad. Över huvud taget medför en omyndigförklaring som regel en
stark begränsning av möjligheten att ta egna initiativ och hävda egna
åsikter. Inskränkningarna i rättshandlingsförmågan gäller även i sådana
fall där omyndigförklaringen framfö1· allt är motiverad för att frånta den
enskilde bestämmanderätten över viss egendom. De nu beskrivna verkningarna inträffar inte vid förordnande av god man.

*
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D\'!t nuvarande systemet innebär att omyndigförklaring närmast kommer
i fråga för personer vilkas tillstånd visserligen är sådant som anges i
JO kap. I § föräldrabalken men som samtidigt är så aktiva att det kan
uppstå praktiska komplikationer om de får behålla sin rättshandlingsförmåga. En omyndigförklaring blir alltså aktuell främst när risken är alltför
stor att personen i fråga företarrättshandlingar som strider mot dem som
en god man gör eller avser att göra, s. k. kolliderande rättshandlingar. Om
en person däremot har ett så gravt handikapp att han helt saknar förmåga
att själv företa några rättshandlingar, finns det normalt inte någon anledning att omyndigförklara honom. Denna skillnad kan framstå som egendomlig. inte minst med tanke på kopplingen mellan omyndigförklaring och
förlust av allmän rösträtt.
Antalet omyndigförklaringar har minskat kraftigt sedan 1974 års reform
och håller sig numera på en låg nivå. Under tidsperioden 1976-1985 har
antalet mål om omyndigförklaring sjunkit från 20 l till 35 om året. När det
gäller hävanden av omyndigförklaringar skedde en uppgång närmast efter
reformen. Antalet mål var 648 år 1976 och 789 år 1977. Därefter har antalet
sjunkit för att år 1985 uppgå till 406. Trots utvecklingen mot fä1Te omyndigförklaringar är de omyndigförklarade ändå så pass många som ca 15 000.
Rent allmänt kan sägas att en omyndigförklaring lätt uppfattas som en
nedvärderande stämpel, både av den omyndigförklarade själv och av hans
omgivning. I många fall kan en sådan förklaring få allvarliga följder för den
omyndigförklarades psykiska välbefinnande. Åtgärden kan också försvåra
en social anpassning. Detta gäller inte minst vissa utvecklingsstörda.
Förmynderskapsutredningen föreslår i det tidigare nämnda betänkandet
(SOU 1986:50) God man och förvaltare att institutet omyndigförklaring
avskaffas. Därmed bortfaller det rösträttshinder som en sådan förklaring
innebär. Utredningen föreslår att det i stället införs ett utbyggt godmansinstitut, kallat förvaltarskap. För att inte den hjälpbehövande skall utsättas
för mer ingripande åtgärder än nödvändigt vill utredningen samtidigt att
det nuvarande godmansinstitutet behålls med vissa justeringar. De allmänna förutsättningarna för ett förvaltarförordnande skall vara desamma som
vid förordnande av god man. Förvaltarskapet skall anpassas så, att det
motsvarar den enskildes behov av bistånd i varje särskilt fall. Förvaltaren
skall ha ensam rådighet över den egendom och de angelägenheter som
omfattas av hans uppdrag.
Utredningens förslag har fått ett övervägande positivt mottagande under
remissbehandlingen. Detta gäller framför allt den grundläggande iden att
avskaffa institutet omyndigförklaring. I en del andra frågor är dock remissopinionen splittrad.
Det vore i och för sig tänkbart att reformera omyndigförklaringsinstitutet så att vissa rättsvcrkningar av en omyndigförklaring tas bort. I åtskilliga
länder har domstolarna möjlighet att i samband med ett beslut om omyndigförklaring ange i vilken omfattning den enskildes rättshandlingsförmåga
skall vara begränsad. I flertalet länder går dock rösträtten alltid förlorad.
Det skulle således kunna övervägas att göra det svenska omyndigförklaringsinstitutet mera flexibelt, så att domstolarna får möjlighet att närmare
bestämma rällsverkningarna. Det är också möjligt att direkt i lagen begrän-
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sa följderna av en omyndigförklaring, så att exempelvis rösträtten aldrig
påverkas. Den utestängning från S<tmhällsgemenskapen som förlusten av
rösträtten innebär är ju en av de allvarligaste följderna av en omyndigförklaring. Flera skäl, bl. a. respekten för människors lika värde och integritet. talar för att rösträtten - åtmin!;tone som huvudprincip - finns kvar.
Detta är också den lösning som har valts i bl. a. Finland och Norge.
Institutet omyndigförklaring har emellertid sådana nackdelar att det i
första hand bör övervägas om man inte bör avskaffa det.
Uppfattningen om alla människors lika värde är den grundläggande
utgångspunkten för hur samhället skall utformas. Den sociallagstiftning
som har tillkommit under senare år bygger också på att alla människor har
kunskaper. erfarenheter och förmåga som är viktiga för samhället och att
miinniskornas aktiva deltagande i samhällslivet skall främjas. Des~a tankegångar kommer fram i bl. a. m:ialtjänstlagen ( 1980:620) och lagen
( 1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. tl.
(omsorgslagenJ. I socialtjänstlagen framhålls att verksamheten inom socialtjänsten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt
och integritet. Utgångspunkter av detta slag har också legat till grund för
det förslag av socialberedningen (S 1980:7) till ny tvångslagstiftning som
för närvarande övervägs i regeringskansliet (se SOU 1984:64).
Det synsätt som sålunda präglar reformarbetet inom andra samhällsområden hör vara vägledande också fr•r en reformering av lagstiftningen om
förmynderskap och godmanskap, ·;ilkcn har sina rötter i en äldre tids
värderingar. Mot den bakgrunden anser jag att tiden nu är mogen att
avskaffa institutet omyndigförklaring.
Ett avskaffande av omyndigförklaringsinstitutet kräver emellertid att
man på annat sätt tillgodoser behovet av hjälp och skydd för personer som
pf1 grund av sjukdom c. d. saknar förmåga att själva ha hand om sina
ekonomiska och personliga angelägenheter. Det gäller alltså att på något
sätt ersätta omyndigförklaringcns sk yddsfunktion.
Att omyndigförklaringen har en sådan funktion har ibland kommit i
bakgrunden i den allmänna debatten. Men det har också från olika håll
framhållits som angeläget att psykiskt svaga personer skyddas från påtryckningar av personer i deras närmaste omgivning som vill få till stånd
olika ckonomiska dispositioner. Även i andra avseenden har de omyndigförklarade i många fall ett hjiilpbehov som måste tillgodoses på något sätt,
om institutet omyndigförklaring avskaffas.
De hjälpmöjligheter som erbjuds enligt socialtjänst- och omsorgslagstiftningen har inte sådan inriktning att de kan ersätta de funktioner som
ankommer på en förmyndare.
För att den enskilde skall få ett tillfredsställande skydd iir det inte heller
tillräckligt med de möjligheter till återgång eller ogiltigförklaring av rättshandlingar som finns enligt 3 kap. lagen <1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) eller lagen
(1924:323) om verkan av avtal. som slutits under inllytande av rubbad
sjiilsverksamhet. När dessa lagar tillämpas måste det i varje särskilt fall
utredas inför domstol i vad mån den enskildes handlande har påverkats av
hans bristande själsförmögcnheter. Bortsett från den tidsutdräkt och de
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praktiska svårigheter som kan uppstå talar också kostnadsaspekterna mot
en sådan lösning.
I och för sig är det tänkbart att ändra förutsättningarna för ogiltigförklaring av ett avtal enligt exempelvis 1924 års lag, så att avtal som har ingåtts
av personer tillhörande de nu aktuella grupperna lättare kan frånkännas
verkan. Kvar står dock bl. a. de praktiska problem som det innebär att
förhållandena kring avtalets ingående måste utredas i varje särskilt fall.
Avskaffas omyndigförklaringarna. bör därför i stället nya former för
bistånd tillskapas inom ramen för föräldrabalken. Även för andra grupper
av t. ex. sjuka och handikappade än dem som för närvarande är omyndigförklarade kan sådana nya biståndsformer behövas. Närmast till hands
ligger att utnyttja det nuvarande godmansinstitutet.
I sin nuvarande utformning utgör emellertid godmansinstitutet inte alltid
en fullgod ersättning för omyndigförklaringarna. Framför allt utgör den
tidigare berörda risken för kolliderande rättshandlingar mellan den gode
mannen och huvudmannen ett problem. Denna kollisionsrisk hänger i sin
tur samman med att huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga trots
att en god man har förordnats för honom.
Vid sidan av det nuvarande godmansinstitutet behövs därför en utbyggd
form av godmanskap som är utformad på så sätt att den enskilde helt eller
delvis fråntas sin bestämmanderätt beträffande den egendom eller den
angelägenhet som det är fråga om. Liknande system finns i vissa utländska
rättsordningar. En lämplig benämning på det nya institutet är förvaltarskap.
Kännetecknande for ett sådant system med förvaltarskap är alltså att
den för vilken förvaltare har förordnats förlorar sin rättshandlingsförmåga
helt eller delvis och att förvaltaren i stället i motsvarande utsträckning får
rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Genom att förvaltarskapen ges en sådan utformning kan de helt tillgodose de nuvarande
förmynderskapens skyddsfunktion för de berörda grupperna. Detta möjliggör i sin tur att institutet omyndigförklaring kan avskaffas.
Jag har med detta avslutat min redogörelse för de allmänna utgångspunkter som bör ligga till grund för ett avskaffande av omyndigförklaringsinstitutet. I det följande avser jag att närmare behandla frågorna om
rösträtt i avsnitt 2.2.
godmansinstitutct i avsnitt 2.3,
förvaltarskap i avsnitt 2.4.
processuella frågor m. m. i avsnitt 2.5.
följdändringar i annan lagstiftning i avsnitt 2.6,
ikraftträdande m. m. i avsnitt 2.7. och
kostnader och resursbehov i avsnitt 2.8.
Mina kommentarer till de enskilda lagbestämmelserna återfinns i specialmotiveringen (avsnitt 4).
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2.2 Rösträtt

Prop. 1987/88: 124

Mitt förslag: De som enligt nu gällande ordning är uteslutna från
rösträtt på grund av omyndigf.jrklaring skall ha rätt att rösta i
allmänna val.

Förmynderskapsutredilingens förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandet s. 186-187). Utredningen har i denna fråga samrått med
folkstyrelsekommitten (Ju 1984:05).
Remissinstanserna: Av de remissinstanscr som särskilt har tagit upp
frågan är de flesta positiva till utredningens förslag. Fem remissinstanser
ställer sig avvisande till att rösträtten utsträcks till de nu aktuella personkategorierna. Ytterligare fyra remissinstanser visar i olika grad tveksamhet
inför en sådan ordning. Kritiken kommer främst från domstolshåll. Några
remissinstanser vill, om förslaget genomförs, ha en skärpning av de regler
som finns till skydd mot otillbörligt ·1erkande vid röstning.
Skälen för mitt förslag: I och med att institutet omyndigförklaring avskaffas bortfaller den diskvalificeringsgrund i fråga om rätten att rösta vid
allmänna val som nu finns intagen i bl. a. regeringsformen. Att detta hinder
för rösträtt slopas är också ett av de viktigaste skälen för att avskaffa
omyndigförklaringarna. Av vad jag tidigare har sagt framgår att de nuvarande förutsättningarna för omyndigförklaring har bestämts utifrån andra
synpunkter än dem som har betydelse för frågan vem som skall få rösta i
allmänna val. Det finns alltså inget självklart samband mellan omyndigförklaring och rösträtt.
Det är därmed inte sagt att rösträtten måste vara helt oinskränkt för alla
vuxna personer. I och för sig är det tänkbart att införa regler som gör det
möjligt att i undantagsfall, t. ex. vid allvarlig psykisk ohälsa, frånta den
enskilde rösträtten. En sådan ordning finns bl. a. i Finland och Norge. I
båda länderna har man nyligen avskaffat bindningen mellan omyndigförklaringar och rätten att rösta. Däremot har valmyndighetcrna vissa möjligheter att från fall till fall pröva om personer med "allvarlig själslig svaghet"' eller liknande skall få rösta.
Det argument som i Sverige i fön.ta hand har åberopats för att inte låta
omyndigförklarade delta i allmänna val är att de lättare än andra kan bli
offer för otillbörlig påverkan (se SOU 1972: 15 s. 125 och prop. 1973:90 s. _
164). Avskaffas omyndigförklaringsinstitutet, skulle samma argument kunna åberopas till stöd för att frånta \'issa allvarligt sjuka rösträtten. Enligt
min mening har emellertid argumentet inte så stor tyngd att det uppväger
de skäl, framför allt respekten för den enskilda människans värde och
integritet, som talar för att alla skall ha kvar sin rösträtt.
Att låta valmyndighcterna från fall till fall avgöra om en person skall få
rösta inger betänkligheter från rätts~;äkerhetssynpunkt. Ett sådant system
är också ägnat att vålla besvärliga praktiska problem.
Jag anser därför att ingen bör förlora sin rösträtt på grund av sjukdom
c. d. Även personer vars hälsotillstånd är sådant att en förvaltare har
förordnats för dem bör ha rätt att rö•ta. Det ankommer därvid i princip på
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dem själva att utöva sin rösträtt. För dem som inte kan ta sig till vallokalen
finns vissa möjligheter att rösta med valsedelsförsändelse (se 11 kap.
vallagen, 1972:620; senast omtryckt 1985:203).
Röstning med valsedelsförsändelse kan ske genom make, bud eller lantbrevbärare. Budröstning får ske enbart om väljaren på grund av sjukdom,
rörelsehinder eller hög ålder är förhindrad att rösta i vanlig ordning. Som
bud får användas vissa nära släktingar och vårdare.
Vid all form av röstning med valsedelsförsändelse skall väljaren först
lägga valsedeln i ett s. k. innerkuvert och sedan i närvaro av ett vittne lägga
innerkuvertet i ett s. k. ytterkuvert. som han därefter tillsluter. Väljaren
och vittnet skall skriftligen intyga att det hela har gått rätt till. Vid röstning
genom bud eller lantbrevbärare har även dessa motsvarande förpliktelser.
Maken. budet eller lantbrevbäraren ombesörjer därefter att valsedelsförsändelsen avlämnas. Det åligger valförrättare och röstmottagare att kontrollera bl. a. att försändelsen är iordningsställd på föreskrivet sätt. Om det
vid ett val har förekommit avvikelse från den föreskrivna ordningen eller
om någon verkat otillbörligt vid valet, t. ex. genom att hindra röstningen,
kan valprövningsnämnden upphäva valet och förordna om omval i berörda
valkretsar.
Reglerna om budröstning infördes år 1966. Bestämmelser om makeröstning fanns redan dessförinnan. Mot bakgrund av tlera fall av valfusk vid
1979 års val ifrågasatte 1978 års vallagskommitte (se SO U 1980: 45) om inte
reglerna om budröstning borde skärpas. Kommitten stannade emellertid
för att inte föreslå någon sådan skärpning. Samma ståndpunkt intogs under
lagstiftningsfrågans fortsatta behandling (se prop. 1980/81: 170 s. 63 och
KU 1980/81: 26 s. 26). Som grund för inställningen angavs bl. a. att publiciteten kring de fall som förekommit kunde antas leda till skärpt uppmärksamhet och kontroll när det gäller förfarandet vid röstning med valsedelsförsändclse. Konstitutionsutskottet såg för sin del möjligheten till budröstning som ett betydelsefullt led i strävandena att så långt möjligt bereda
samtliga röstberättigade möjlighet att delta i valen.
Det ligger i sakens natur att en utvidgning av rösträtten till personer som
i dag är omyndigförklarade kan leda till ett ökat utnyttjande av möjligheten
till budröstning. Enbart denna omständighet torde dock inte ändra förutsättningarna för de överväganden som gjordes vid frågans tidigare behandling. Det har inte heller framkommit något annat skäl att nu ändra reglerna
om röstning med valsedelsförsändelse.
Jag vill emellertid understryka vikten av att valförrättare och andra som
medverkar vid röstning är uppmärksamma på risken för otillbörlig påverkan. Självfallet har även personalen på vårdinrättningar och inom socialtjänsten m. m. ett ansvar i detta avseende.
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2.3 Godmansinstitutet
2.3.1 Tillämpningsområdet

Mitt förslag: Förordnande av god man skall kunna ske i samma
situationer som i dag.
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Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandets. 171-172).
Remissinstanserna: Endast Sollentuna tingsrätt och Sveriges advokatsamfund är klart kritiska mot utredningens förslag i denna del. Tingsrätten
föreslår att den typ av gode män som i dag förordnas med stöd av 18 kap.
3 föräldrabalken utmönstras och att deras uppgifter förs över till i första
hand kontaktpersoner enligt socialtjänst- och omsorgslagarna. Advokatsamfundet anser att hjälpbehovet i de nu avsedda fallen bör tillgodoses
genom antingen förordnande av en :'örvaltare eller också anlitande av en
fullmäktig e. d. Statens handikappråd och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn. ungdomar och vuxna fr.1mhåller å andra sidan att behovet av
god man är särskilt stort för personer som är föremål för åtgärder enligt de
nyss nämnda lagarna. bl. a. då det gäller att överklaga beslut om bistånd
och omsorger.
Skälen för mitt förslag: God man kan för närvarande förordnas i en rad
olika situationer. Bestämmelser härom finns framför allt i 18 kap. föräldrabalken. I 18 kap. I § behandlas det fallet att en förmyndare inte kan utöva
sitt uppdrag på grund av sjukdom eller liknande. medan 18 kap. 2 §
reglerar bl. a. situationer då en förmyndare och hans myndling har motstående intressen. Godmanskapct som alternativ till omyndigförklaring behandlas i 18 kap. 3 §.medan 18 kap. 4 innehåller bestämmelser om bl. a.
god man för bortavarande.
Att god man dessutom kan förordnas i mål om omyndigförklaring och i
andra processuella sammanhang framgår av 10 kap. 11 §tredje stycket och
20 kap. 2 §första stycket föräldrabalken.
Även om omyndigförklaringsinstitutet avskaffas kan det finnas behov
att förordna en god man i de speciella situationer som anges i 18 kap. I, 2
och 4
föräldrabalken. Dessa bestämmelser bör alltsä i princip behållas
sakligt oförändrade. Eftersom de delar av bestämmelserna som gäller
omyndiga i fortsättningen bara kommer att avse underåriga behövs emellertid vissa kompletteringar. Jag återkommer till dessa frågor i specialmotiveringen.
Den nuvarande möjligheten att utse god man i mål om omyndigförklaring blir inte längre aktuell. om detta institut avskaffas. Däremot kan det
övervägas att införa en motsvarand: möjlighet till godmansförordnande
när det uppkommer fråga om att utse förvaltare. Även detta spörsmål,
liksom övriga fall av godmansförordnanden i processuella sammanhang,
behandlas i specialmotiveringen.
Kvar står frågan om man bör behålla möjligheten att förordna god man i
sådana fall som anges i 18 kap. 3 § föräldrabalken. Som nämnts används
denna typ av godmansförordnanden bl. a. i sådana fall då en omyndigförklaring i och för sig kan övervägas men en sådan åtgärd framstår som
onödigt ingripande gentemot den enskilde. Om omyndigförklaringsinstitutet avskaffas och ersätts med ett system som har mindre allvarliga verkningar, kan det hävdas att det inte längre finns behov av sådana godmanskap som avses i 18 kap. 3 ~.Även inlresset av att så långt möjligt förenkla
lagstiftningen talar i denna riktning.
En ledande princip måste dock vara att den som behöver bistånd i
ekonomiska eller personliga angeläget1heter inte utsätts för mer ingripande
åtgärder än nödvändigt. Även om det nya förvaltarskapet ges en utform-
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ning som har mindre allvarliga konsekvenser för den enskilde än en omyndigförklaring, innebär dock förslaget att den enskilde fråntas sin bestämmanderätt i sådana angelägenheter som omfattas av ett förvaltarförordnande. På det sättet kvarstår en viktig skillnad i förhållande till det nuvarande
godmansinstitutet, som åtminstone formellt inte inverkar på den enskildes
rättshandlingsförmåga.
Fråga är då om behovet av bistånd i de fall som nu avses i stället kan
tillgodoses inom ramen för socialtjänst- och omsorgslagstiftningcn. En
hjälpbchövande kan med stöd av denna lagstiftning bl. a. få en kontaktperson utsedd. Kontaktpersonens uppgifter är dock huvudsakligen begränsade till att ge råd och hjiilp i personliga angelägenheter. Det kan röra sig om
att hjälpa den enskilde att bryta sig loss ur en olämplig miljö eller att
underlätta för honom att ordna utbildning, söka arbete och skaffa bostad
(jfr prop. 1979/80: I s. 228). I rollen för en kontaktperson enligt omsorgslagen ingår att vara en medmänniska som kan ersätta eller komplettera
kontakten med anhöriga men också att vara förespråkare för den psykiskt
utvecklingsstörde i olika situationer. Han är dock inte att jämställa med
ställföreträdare eller ombud i rättsligt hänseende (jfr prop. 1984/85: 176 s.
60 f.).
Även om ansvaret att sörja för en hjälpbehövandes person i stor utsträckning har övergått på de organ som berörs av den nu behandlade
lagstiftningen, faller flera av de uppgifter som i dag ankommer på gode män
enligt 18 kap. 3 § föräldrabalken utanför denna reglering. Jag tänker då i
första hand på biträde med rättsliga och ekonomiska angelägenheter men
också på vissa funktioner inom det personliga området. Exempelvis bör
kontakter med myndigheter så långt möjligt skötas av andra än kontaktpersoner (jfr utredningens betänkandes. 174).
Möjligheten att förordna god man enligt 18 kap. 3 § föräldrabalken har
kommit att utnyttjas i stor utsträckning. Utredningens undersökningar
visar att antalet gällande godmansförordnanden av detta slag uppgick till
ca 20000 vid utgången av år 1985. Enligt vad som framkommit synes denna
ordning i de flesta fall fungera utan problem. En svaghet är visserligen,
som tidigare har berörts, att den gode mannen och huvudmannen kan
komma att ingå kolliderande rättshandlingar. I praktiken synes dock sådana kollisioner uppkomma förhållandevis sällan. Som jag skall återkomma
till bör det också vara möjligt att genom justeringar av lagreglerna minska
den berörda kollisionsrisken.
Jag anser mot denna bakgrund att man bör behålla möjligheten att
förordna god man som ett för den enskilde mindre ingripande alternativ än
förvaltarförordnande. I nästa avsnitt behandlar jag de närmare förutsättningarna för att förordna god man i detta fall.
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2.3.2 Förutsättningar för att förordna god man i vissa fall
Mitt förslag: De grundläggande förutsättningarna för förordnande av
god man för den som på grund av sjukdom o. d. har ett hjälpbehov
behålls i stort sett oförändrade. Möjligheten att förordna god man
utan samtycke från den enskilde inskränks dock.
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Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag
utom så till vida att utredningen inte föreslår någon inskränkning i möjligheten att förordna god man utan samtycke från den enskilde (se betänkandets. 172-173).
Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de flesta remissinstanserna. Sollentuna tingsrätt vill dock, som tidigare nämnts,
att man avskaffar möjligheten att förordna god man vid sjukdom o. d. En
remissinstans förordar att god man skall förordnas vid hjälpbehov av
angivet slag, så snart det inte av särskilda skäl är obehövligt. Två överförmyndarnämnder vill inskränka möjligheten att förordna god man utan
huvudmannens samtycke. Från ett håll föreslås att god man skall få förordnas vid sjukdom endast om denna är av övergående natur.
Skälen för mitt förslag: Grundförutsättningarna för att en god man skall
förordnas enligt 18 kap. 3 ~ föräldraba.lken är, som tidigare har nämnts, att
någon behöver bistånd i vissa närmare angivna hänseenden på grund av
sjukdom. hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Det kan vara frrga om såväl kroppslig som psykisk
sjukdom. och det ställs inte upp något krav på att sjukdomen skall vara
långvarig eller permanent. I sakens natur ligger dock att godmansförordnanden inte kommer i fråga vid alltför kortvariga sjukdomstillstånd.
Det har inte framkommit några sk~tl all ändra dessa grundförutsättningar.
Av 18 kap. 3 §föräldrabalken framgår vidare att förordnande i regel inte
får ges utan samtycke av den för vilken god man skall förordnas. Undantag
från detta krav får enligt bestämmelsen göras. om den enskildes tillstånd
medför hinder mot att samtycke inhämtas eller annars särskilda skäl föreligger.
Kravet på den enskildes samtycke bör enligt min mening behållas som
huvudregel. Undantag bör även i fortsättningen göras för det fallet att.
samtycke inte kan inhämtas på grund av den enskildes sinnestillstånd.
Godmansinstitutet skulle annars få ett alltför snävt användningsornråde.
Däremot kan ifrågasättas om det finns skäl all medge undantag från
huvudregeln vid särskilda skäl av annat slag. I motiven till den nu gällande
bestämmelsen (se prop. 1974: 142 s. 122) anges att sådana särskilda skäl i
första hand bör kunna föreligga, om den enskilde är part i rättegång och
hans psykiska hälsa är sådan att han ~;jälv inte kan föra sin talan. God man
kan då behöva utses för att man skall >lippa avvisa den enskildes talan eller
den talan som förs mot honom.
Utrymmet att i dessa situationer förordna god man utan den enskildes
samtycke torde vara ytterligt begränsat. Det underströks också i förarbetena till bestämmelsen att möjligheten skulle utnyttjas restriktivt (se prop.
1974: 142 s. 179). I fall där den enskilde motsätter sig förordnande av god
man måste en sådan anses ha små möjligheter att på ett meningsfullt sätt
biträda vederbörande i hans angelägenheter. Risken för kolliderande rättshandlingar är uppenbar. Möjligheten att förordna god man utan samtycke
av den enskilde bör därför inskränkas till fall då dennes sinnestillstånd
utgör hinder mot att inhämta hans mf~ning. I situationer där han vägrar att
ge sitt samtycke, kan det i stället finnas anledning att överväga möjligheten
av att förordna en förvaltare.
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2.3.3 Uppgifterna för en god man vid sjukdom o. d.

Prop. 1987/88: 124

Mitt förslag: En god man som förordnas för den som på grund av
sjukdom o. d. behöver hjälp att sköta sina personliga eller ekonomiska angelägenheter skall ha i princip samma uppgifter som enligt
gällande rätt. Om förhållandena ändras sedan den gode mannen har
förordnats, skall domstol kunna anpassa uppdragets omfattning till
de ändrade förhållandena.

Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(sebetänkandets.173-175).
Remissinstanserna: Utredningens förslag lämnas utan erinran av de flesta remissinstanserna. Några anser dock att uppgifterna för den gode
mannen bör preciseras bättre i de enskilda fallen.
Skälen för mitt förslag: Av gällande rätt framgår att en god man kan
förordnas för att bevaka någons rätt, förvalta någons egendom eller sörja
för någons person. Genom förordnandet anges alltså ramen för den gode
mannens behörighet.
Förmyndcrskapsutredningen har konstaterat att tingsrätterna i de allra
flesta fall vid förordnandet av god man inte närmare anger vilken av de tre
biståndsformerna som förordnandet avser. Om ej annat sägs, får uppdraget
anses omfatta alla tre uppgifterna.
Jag har redan berört den utveckling som skett inom socialtjänst- och
omsorgslagstiftningen. Den utvecklingen torde inte nämnvärt inverka på
behovet av att förordna god man för att bevaka någons rätt eller förvalta
någons egendom. Däremot vill jag uppehålla mig något vid frågan om god
man i framtiden bör kunna förordnas för att sörja för någons person.
Har någon fått en kontaktperson enligt socialtjänst- eller omsorgslagen
eller blivit intagen för vård på en institution e. d., blir behovet av personlig
omvårdnad i stor utsträckning tillgodosett. Flera skäl talar ändå för att
även i fortsättningen låta de gode männen ha ett ansvar för huvudmännens
person. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan sådant bistånd som gäller
ekonomiska eller rättsliga angelägenheter och hjälp i mera personliga frågor. Även om den gode mannens huvudsakliga uppgift skulle vara att
syssla med egendomsförvaltning. innebär det inte att han enbart skall se till
att egendomen behåller eller ökar sitt värde. Det är också en viktig uppgift
för den gode mannen att se till att huvudmannens medel används till
dennes nytta. Bl. a. med hänsyn härtill måste den gode mannen ha god
kännedom om huvudmannens personliga förhållanden.
Som jag tidigare varit inne på är inte heller avsikten med socialtjänstoch omsorgslagstiftningen att en kontaktperson skall få sådana uppgifter
att han helt kan överta de nuvarande gode männens funktioner på det
personliga området. Det kan tilläggas att den berörda lagstiftningen ännu
inte har hunnit verka så lång tid och att erfarenheterna av institutet kontaktperson därför är begränsade.
Det sagda leder enligt min mening till att gode män även i fortsättningen
bör-kunna förordnas att sörja för huvudmannens person. Även om den
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gode mannen inte uttryckligen har fäi:t ett sådant uppdrag. måste han hålla
sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden. Av uppdraget
följer också i många fall att den gode mannen skall bevaka huvudmannens
personliga intressen. Självklart blir dock den gode mannens ansvar i detta
hänseende mindre. om huvudmannen exempelvis har anhöriga som hjälper
honom. Har en kontaktperson förordnats. hör den gode mannen samråda
med denne. så att bl. a. dubbelarbete så långt möjligt undviks.
Jag vill understryka det angelägna i att domstolarna så långt möjligt
preciserar den gode mannens uppgifter. så att uppdraget inte blir mer
omfattande än som är motiverat. I d·~tta sammanhang kan nämnas att ett
uppdrag att förvalta viss egendom torde innefatta att bevaka huvudmannens rätt inför domstol och andra myndigheter i angelägenheter som rör
egendomen.
Skulle det i efterhand uppkomma behov av att antingen utvidga eller
inskränka ett godmansuppdrag, bör rätten kunna ompröva uppdragets
omfattning. Som tidigare berörts kan det också i vissa situationer bli
aktuellt att ersätta ett godmanskap m~d ett förvaltarskap.

Prop. 1987/88: I 24

2.3.4 Gode mannens behörighet och förhållandet till tredje man
Mitt förslag: Den gode mannen får företriida huvudmannen inom
ramen för sitt förordnande. om han har huvudmannens samtycke till
rättshandlingen. Samtycke krävs dock inte. om huvudmannens sinnestillstånd hindrar att samtycke bmnas eller hans mening av annan
orsak inte kan inhämtas. Vid rättshandlingar som hör till den dagliga
hushållningen får tredje man utgå från att samtycke finns, om inte
huvudmannen dessförinnan har gett uttryck för annat. Om den gode
mannen överskrider sin behörighet. är rättshandlingen inte bindande
för huvudmannen. Den gode mannen har då ett i huvudsak strikt
skadeståndsansvar gentemot tredje man.

Förmyndcrskapsutrcdningcns försl~g: Överensstämmer med mitt förslag
med den skillnaden att utredningen vill att den gode mannen vid bchörighetsöverskridande skall ha ett i alla situationer strikt skadeståndsansvar
gentemot tredje man (se betänkandet s. 175-178).
Remissinstanserna: Ett stort antal remissinstanser avstyrker eller förutser svårigheter med en regel som innebär att bristande samtycke från
huvudmannens sida kan leda till att rhttshandlingar. som i och för sig faller
inom ramen för gode mannens förordnande, inte blir bindande för huvudmannen. Andra remissinstanser ställer sig positiva till en sådan regel. Från
flera håll riktas kritik mot förslaget om strikt skadcståndsansvar för den
gode mannen. Kammarrätten i Sundsvall, som vill ha kvar omyndigförklaringsinstitutet. föreslår att rätten vid behov skall kunna ge den gode
mannen ensam behörighet i olika angelägenheter.
Skälen för mitt förslag: Genom godmansförordnandet anges ramen för
den gode mannens behörighet. Går han utanför denna. blir rättshandlingen
enligt gällande rätt inte bindande för huvudmannen. Frågan är emellertid
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vilken rätt han har att inom denna ram fatta bindande beslut för huvudmannens räkning. På den punkten innehåller 18 kap. föräldrabalken inte några
särskilda bestämmelser utöver en allmän hänvisning till reglerna om förmyndare, bl. <1. reglerna om förmyndarnas förmögenhetsförvaltning. Det
innebär att den gode mannen i vissa situationer är skyldig att inhämta
överförmyndarens tillstånd innan han kan vidta en ekonomisk disposition
för huvudmannens räkning. I stor utsträckning kan emellertid den gode
mannen handla helt självständigt. Han har ingen formell skyldighet att
inhämta samtycke från sin huvudman och kan t. o. m. företa handlingar
som strider mot huvudmannens önskemål. trots att denne formellt har kvar
sin rättsliga handlingsförmåga.
Denna ordning har kritiserats av bl. a. justitieombudsmannen (JOJ. Enligt JO har det förekommit fall. bl. a. i samband med avyttring av egendom.
då den gode mannen på ett oacceptabelt sätt har handlat i strid med
huvudmannens önskemål. De befogenheter som ett godmansförordnande
ger måste enligt JO brukas med beaktande av att den gode mannen principiellt är att uppfatta som ett biträde åt huvudmannen (se JO:s ämbetsberiittclse 1986/87 s. 52-54).
Nära samband med frågan om den gode mannens behörighet har det
tidigare berörda problemet med kolliderande rättshandlingar. Skulle sådana företas av den gode mannen och huvudmannen, torde deras rättsverkningar bedömas som om de båda företagits av huvudmannen. Risken för
sådana kollisioner har från olika håll framhållits som den största svagheten
med det nuvarande godmansinstitutet. I de flesta fall synes svårigheterna
ha kunnat avhjälpas på ett smidigt och informellt sätt, t. ex. genom byte av
god man. medan erfarenheterna i några fall är mera negativa. Det har
förekommit fall då problemen har blivit så stora att en omyndigförklaring
har fått tillgripas. Detta är också den utväg som anvisas i förarbetena till
1974 års lagstiftning (se prop. 1974: 142 s. 122).
Situationen är enligt min mening sådan att den gode mannens behörighet
och förhållandet till tredje man bör preciseras närmare. Vägledande bör
därvid vara att en god man principiellt bör ses som ett biträde åt huvudmannen. Med ett annat synsätt försvinner till stor del skillnaden mellan en
god man och en förmyndare. Även gränslinjen mellan godmansinstitutet
och det nya förvaltarskapsinstitutel suddas ut, om den gode mannen ges en
alltför självständig ställning.
Det sagda leder till att den gode mannen bör vara skyldig inte bara att så
långt möjligt samråda med sin huvudman utan i princip också att inhämta
huvudmannens samtycke till de rättshandlingar som han vill företa för
dennes räkning. Undantag från denna regel måste rimligtvis gälla i fall då
huvudmannens sinnestillstånd e. d. hindrar att samtycke lämnas. Om den
gode mannen har ingått en rättshandling utan huvudmannens samtycke
trots att samtycke i och för sig har kunnat inhämtas. bör principen vara att
rättshandlingen inte blir bindande för huvudmannen. På det sättet får den
gode mannen i viss utsträckning samma ställning som en fullmäktig.
I likhet med vad som gäller i fullmaktsfallen bör även en rättshandling
som den gode mannen har företagit på huvudmannens vägnar utanför
uppdragets ram vara ogiltig.
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En regel om att den gode mannen i princip måste handla med huvudmannens samtycke innebär inte bara att den gode mannens egentliga ställning
som biträde åt huvudmannen markeras. En fördel med en sådan regel är
också att problemet med kolliderande rättshandlingar minskar. Om huvudmannen har lämnat sitt samtycke till en åtgärd som den gode mannen vill
företa, får det förutsättas att huvudmannen i allmänhet avhåller sig från att
i efterhand handla i strid mot åtgärden.
Helt kan dock risken för kolliderande rättshandlingar inte elimineras.
Skulle huvudmannen och den gode mannen ge uttryck för olika uppfattning hur man skall förfara i en viss fråga, bör principen vara att huvudmannens uppfattning blir avgörande. Detta följer av att godmansförordnanden
formellt inte inverkar på huvudmannens rättsliga ställning. Endast om
huvudmannen med stöd av lagen (1924:323) om verkan av avtal, som
slutits under intlytande av rubbad s_iälsverksamhet kan frånkännas rättshandlingsförmåga eller någon annan ogiltighetsgrund föreligger, bör hans
åtgärder sakna betydelse.
Om huvudmannen handlar i strid mot en rättshandling som den gode
mannen har företagit med vederbörligt samtycke, bör i regel båda rättshandlingarna bedömas som om de hade företagits av huvudmannen. Den
gode mannens rättshandling bör alltså inte utan vidare ges företräde framför huvudmannens. Även i detta fall får naturligtvis undantag göras för det
fallet att huvudmannen saknar rättshandlingsförmåga e. d.
Liksom för närvarande torde fall kunna inträffa då de praktiska problemen med kolliderande rättshandlingar blir så stora att godmanskapet
inte längre kan bestå. Detta kan utgöra en anledning att i stället för god
man använda det nya förvaltarskapsinstitutet.
Kravet på samtycke från huvudmannen kan självfallet ibland vara betungande för den gode mannen. Betydelsen härav bör dock inte överdrivas. Det är ingenting som hindrar att huvudmannen lämnar ett generellt
samtycke till de rättshandlingar som den gode mannen vill företa. Samtycke bör också kunna lämnas i efterhand. I enlighet med allmänna principer bör vidare i vissa fall ett tyst samtycke kunna anses föreligga.
Även för tredje man kan svårigheter uppkomma med en regel om att
gode mannen i princip måste ha hu•;udmannens samtycke. Vid oenighet
mellan tredje man och huvudmannen i frågan om denne har samtyckt till en
rättshandling som den gode mannen har företagit, torde bevisbördan för
detta åvila tredje man. Innan denne ingår en rättshandling med den gode
mannen bör han därför kontrollera antingen att huvudmannen har lämnat
sitt samtycke eller att omständigheterna är sådana att samtycke inte har
kunnat inhämtas. Är det fråga om en mera betydelsefull rättshandling är
det naturligt att en sådan kontroll görs. Kontrollen kan emellertid bli
betungande när det rör sig om en rättshandling av mera vardaglig natur. I
sådana fall torde tredje man visserligen ibland kunna utgå från att i varje
fall tyst samtycke föreligger. Skäl talar emellertid för att man av hänsyn till
tredje man inför en särskild presumtionsregcl som minskar kravet på
kontroll. Regeln kan lämpligen anges omfatta rättshandlingar som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen.
En regel om att den gode mannen bara får handla med huvudmannens
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samtycke bör således kompletteras med en bestämmelse om att, när den
gode mannen inom uppdragets ram ingår en rättshandling som sedvanligen
företas för den dagliga hushållningen. huvudmannens samtycke skall anses
föreligga och rättshandlingen därmed bli bindande för huvudmannen, såvida denne (nte i förväg har gett uttryck för något annat till tredje man. Jag
återkommer i specialmotiveringen till den närmare innebörden av denna
bestämmelse.
Skulle en rättshandling bli ogiltig på grund av att den gode mannen har
handlat utanför sitt uppdrag eller utan samtycke från huvudmannen. bör
den gode mannen ha ett skadeståndsansvar gentemot godtroende tredje
man. Detta skadeståndsansvar bör utformas efter förebild av reglerna om
motsvarande skadeståndsskyldighet för fullmaktshavare i 25 § avtalslagen.
Huvudmannens samtycke till den gode mannen att företa en rättshandling
torde nämligen ofta innefatta fullmakt för denne att företa handlingen.
Av det sagda följer att den gode mannen gentemot godtroende tredje
man bör ha ett strikt skadeståndsansvar, med undantag för sådana fall då
rättshandlingen inte blir bindande för huvudmannen till följd av någon
särskild omständighet som den gode mannen inte kände till och som tredje
man inte heller rimligen kunde förutsätta att den gode mannen skulle känna
till. Exempel på en sådan särskild omständighet kan vara att ett skriftligt
samtycke av huvudmannen visar sig vara förfalskat utan att bära spår
dårav.
Den gode mannen kan naturligtvis befinna sig i den situationen att han
inte är helt säker på om han har huvudmannens samtycke till en viss
rättshandling eller om huvudmannens sinnestillstånd är sådant att rättshandlingar som den gode mannen företar blir bindande utan huvudmannens samtycke. Om den gode mannen i den situationen underrättar tredje
man om sina farhågor innan han företar rättshandlingen, bör tredje man
inte senare kunna åberopa att han har varit i god tro. Skulle en under
sådana omständigheter företagen rättshandling frånkännas giltighet på
grund av bristande samtycke från huvudmannens sida, bör tredje man
alltså inte ha rätt till skadeständ av den gode mannen.
Om den gode mannen har företagit en rättshandling med vederbörligt
samtycke och huvudmannen sedan handlar på ett sätt som upphäver
verkningarna av denna rättshandling, bör den gode mannen naturligtvis
inte ha något ansvar gentemot tredje man för att den första rättshandlingen
blir verkningslös.
Ersättningen vid fall av skadeståndsskyldighet bör motsvara det s. k.
positiva kontraktsintresset, dvs. tredje man bör ha rätt till skadestånd som
motsvarar vad han skulle ha erhållit om avtalet hade blivit bindande. Även
utebliven vinst bör alltså vara ersättningsgill.
Den omständigheten att den för vilken god man utses behåller sin rättsliga handlingsförmåga och att rättshandlingar som han ingår i princip blir
bindande för honom medför att tredje man inte torde ha så stort intresse av
att uppgifter om godmansförordnanden ges en mera allmän spridning.
Situationen är alltså här en annan än när det gäller en omyndigförklaring
eller ett förvaltarskap.
Detta innebär att domstolarna inte bör vara skyldiga att kungöra god-
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mansförordnanden. Inte heller kan det anses påkallat att införa en central
registrering av dessa beslut.
Skulle tredje man ha ett intresse av att veta om en person har en god
man, bör han liksom hittills kunna kontrollera saken hos överförmyndaren
eller tingsrätten. För att underlätta denna kontroll bör det införas föreskrifter som medför att sådana godmansförordnanden som avses i nuvarande
18 kap. 3 §föräldrabalken normalt är inskrivna vid den tingsrätt inom vars
område huvudmannen bor.
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2.4 Förvaltarskap
2.4.1 Allmänna förutsättningar för ett förvaltarförordnande
Mitt förslag: Om någon på grund av sjukdom. hämmad förståndsutvcckling eller liknande förhållande behöver hjälp med sina ekonomiska eller personliga angelägenheter, skall domstol kunna förordna
en förvaltare för honom eller henne. En förutsättning är dock att
hjälpbehovet inte kan tillgodose~; genom förordnande av god man
eller på något annat mindre ingripande sätt.

Förmynderskapsutredningens först.ag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandets. 180-1811.
Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag eller lämnar det utan erinran. Malmö tingsrätt anser att
förutsättningarna i fråga om huvudmrnnens hälsotillstånd bör vara desamma som vid omyndigförklaring enligt gällande ordning. En annan rcmissinstans anser att man, om hjälpbehovct är permanent. skall förordna förvaltare även i fall där man i dag utser god man. Från ytterligare ett håll
framförs att hjälpbehovet bör tillgodoses genom förordnande av förvaltare
- och inte god man - i de fall då huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd helt saknar förmåga att samtycka till ett godmansförordnande. Några
remissinstanser menar att förvaltare bör kunna förordnas utan att det först
prövas om det är tillräckligt med god man. Ett par andra understryker å sin
sida vikten av att förvaltare inte förordnas i fall då hjälpbehovet kan
tillgodoses på ett mindre ingripande ~;ätt.
Skälen för mitt förslag: Som jag redan har varit inne på i avsnitt 2.1 bör
ett nytt rättsinstitut. förvaltarskap. införas för att tillgodose det hjälp- och
skyddsbehov som kan föreligga hL)S framför allt sådana personer som
omyndigförklaras i dag. Den viktigaste skillnaden mellan ett sådant förvaltarskap och ett godmanskap blir att huvudmannen helt eller delvis förlorar
sin rättshandlingsförmåga i det förra men inte i det senare fallet.
En viktig princip är emellertid att den enskilde inte skall fråntas sin
rättshandlingsförmåga i vidare utsträckning än som är befogat i det enskilda fallet. I förvaltarskapets konstruktion ligger att det skall vara flexibelt
och anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall. En annan följd av
den sålunda fastslagna principen är att det innan ett förvaltarförordnande
tillgrips först måste undersökas om Jet inte är tillräckligt att en god man
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förordnas. Ett förvaltarförordnande bör följaktligen inte komma i fråga i
fall där den enskilde visserligen saknar förmåga att sköta sina angelägenheter men där det inte föreligger någon risk att han vidtar några dispositioner
till skada för sig själv. Förvaltarskapcn bör alltså ses som ett komplement
till godmanskapen. Det bör också stå klart att den enskildes hjälpbehov
inte kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, t. ex. genom
någon anhörig eller en fullmäktig.
När det gäller huvudmannens hälsotillstånd bör förutsättningarna enligt
min mening vara desamma som vid förordnande av god man enligt nuvarande 18 kap. 3 §föräldrabalken. Därav följer att det inte bara är psykiska
svaghetstillstånd, som nu vid omyndigförklaring, som bör kunna beaktas.
Lika litet som vid förordnande av god man bör något krav uppställas på att
huvudmannens tillstånd är permanent. I praktiken torde det dock sällan bli
aktuellt att förordna en förvaltare för den som endast är kortvarigt sjuk.
Till dem vars psykiska svaghetstillstånd kan motivera ett förvaltarförordnande hör framför allt vuxna psykiskt utvecklingsstörda. personer med
åldersbetingade psykiska störningar och sådana som lider av vissa psykiska sjukdomar. bl. a. manodepressiva. Inte minst beträffande den senast
nämnda gruppen har det visat sig svårt att få ett godmanssystem att
fungera, eftersom den sjuke under en manisk period inte sällan företar
rättshandlingar som kolliderar med den gode mannens åtgärder. Den sjukes handlingar kan visserligen ibland ogiltigförklaras med stöd av 1924 års
Jag. Detta är dock i många fall en opraktisk utväg. I stället har i en del fall
omyndigförklaring fått tillgripas, något som från andra synpunkter har
framstått som alltför långtgående. Med ett förvaltarförordnande uppkommer inte dessa problem.
Ett förvaltarförordnande kan också behövas för den som på grund av
allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk har ett hjälpbehov. Särskilt när
det gäller gruppen narkotikamissbrukare kan det ibland vara ett verksamt
medel att förhindra att missbrukaren förslösar sin egendom för. att finansiera sitt narkotikabruk. Bl. a. sådana missbruksfall torde kunna betecknas
som med sjukdom liknande förhållanden.
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2.4.2 Förvaltarskapets omfattning m. m.
Mitt förslag: En förvaltare skall kunna förordnas för att bevaka
någons rätt. förvalta någons egendom eller sörja för någons person.
Uppdraget skall anpassas till behovet i det enskilda fallet. Vissa
angelägenheter får omfattas av uppdraget endast om det finns särskilda skäl. Uppgiften att närmare avgränsa uppdraget skall kunna
delegeras till överförmyndaren. Rätten skall i efterhand kunna anpassa förvaltarskapet till ändrade förhållanden.

Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer med mitt förslag.
Remissinstanserna: De flesta tillstyrker utredningens förslag eller lämnar
10
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det utan erinran. En remissinstans vill dock att uppgiften att sörja för
huvudmannens person hålls utanför förvaltarens åligganden. Från ett par
håll förutses vidare svårigheter för tredje man att avgöra vad som omfattas
av ett begränsat förvaltarförordnan0.e. Enligt en remissinstans skulle den
föreslagna delegationsmöjligheten försvåra möjligheten alt få vetskap om
inskränkningarna i den enskildes rät1:shandlingsförmåga. Två överförmyndarnämnder anser att även överförmyndaren skall få ompröva omfattningen av ett förvaltarskap.
Skälen för mitt förslag: Som jag tidigare nämnt är det väsentligt att
förvaltarskapet, när en förvaltare ut;es, får en omfattning som motsvarar
den enskildes behov av bistånd i varje särskilt fall. Förvaltarskapet bör
också i efterhand på ett smidigt sätt kunna anpassas till ändrade förhållanden.
I fråga om en förvaltares huvudfunktioner bör samma regler gälla som
beträffande gode män. En förvaltare bör alltså kunna utses för att förvalta
någons egendom. Kravet på att förvaltarskapet skall anpassas till behovet i
det särskilda fallet medför emellertid att uppdraget kan behöva anges mera
detaljerat. Ett förvaltarskap bör t. ex. kunna begränsas till att avse förvaltningen av viss egendom, såsom en fastighet, eller handhavandet av huvudmannens pensionstillgångar. Förvalt:iren bör också kunna få i uppdrag att
företräda huvudmannen vid ingående av krcditköpsavtal o. d. En ytterligare avgränsning bör kunna göras när det gäller egendomens storlek. Det bör
sålunda inte alltid vara nödvändigt :itt huvudmannens hela pension e. d.
ställs under förvaltning, utan huvuc.mannen bör kunna ges rätt att själv
disponera över en del. Ett liknande s:rstem praktiseras för övrigt redan nu i
vissa fall beträffande dem som har omyndigförklarats.
Huvudprincipen bör vara att det är domstolen som bestämmer förvaltaruppdragels omfattning, både vid det ursprungliga förordnandet och vid
senare omprövningar. För att man skall uppnå den önskvärda flexibiliteten
och för all domstolen inte skall alltför mycket belastas med en detaljreglering bör domstolen emellertid kunna överlåta åt överförmyndaren all lämna närmare föreskrifter beträffande omfattningen av ett förvaltaruppdrag,
t. ex. beträffande vilka bcloppsgränscr som skall gälla. Vid ändrade förhållanden, t. ex. att i fallet med pensionen denna höjs, kan då överförmyndaren inom ramen för dclcgationsbeslutct anpassa omfattningen av uppdraget till den nya situationen.
Liksom när det är fråga om omyndigförklarade bör huvudmannen i
princip ha rätt att själv ingå arbetsavtal och att disponera över sin arbetsinkomst, liksom över sådan egendom som han eller hon har fått genom gåva
eller testamente med villkor att den skall vara undantagen från särskild
förvaltning. Dessa angelägenheter bör få omfattas av förvaltaruppdraget
endast om det finns särskilda skäl, l. ex. en påtaglig risk att egendomen
kommer att användas på ett sätt son skadar huvudmannen. Den bedömningen kan göras antingen i samband med det ursprungliga förvaltarförordnandct eller vid en senare omprövning av detta.
Även om ett förvaltarskap i först<L hand torde komma att avse en rent
ekonomisk förvaltning, bör en förvaltare liksom en god man också kunna
få i uppdrag att företräda huvudmannen i angelägenheter av rättslig art. En

Prop. 1987/88: 124

146

förvaltare bör exempelvis kunna förordnas att företräda huvudmannen
inför domstolar och andra myndigheter. Ett fall som jag tidigare har berört
är när den enskilde är i sådant psykiskt tillstånd att han saknar förmåga att
själv föra sin talan i en process och dessutom motsätter sig ett godmansförordnande. Även i t. ex. ärenden om rätt till bidrag eller till vard eller
omsorg enligt sociallagstiftningen kan den typen av förvaltarförordnande
bli aktuell.
På samma sätt som när det gäller gode män bör en förvaltare vidare
kunna få i uppdrag att sörja för huvudmannens person. Även om förvaltaren inte uttryckligen har fått en sådan uppgift. måste han hålla sig informerad om huvudmannens personliga förhållanden. Skall förvaltaren syssla
med egendomsförvaltning, bör han vara skyldig att se till att medlen i
skälig omfattning används till huvudmannens nytta.
När det i övrigt gäller den personliga intressebevakningen bör samma
principer gälla som för en god man (se avsnitt 2.3.3). Har huvudmannen
fått en kontaktperson enligt socialtjänst- eller omsorgslagen, bör förvaltaren givetvis samråda med denne, liksom med anhöriga och andra som har
att bevaka huvudmannens personliga intressen.
Domstolen bör vara skyldig att ompröva omfattningen av ett förvaltarskap så snart det finns anledning till det. Det kant. ex. vara fråga om att ge
den enskilde rätt att i större omfattning än tidigare disponera över pensionsmedel. En omprövning kan också leda till att uppdraget utvidgas till
att avse flera angelägenheter. Självfallet skall en förvaltare liksom en god
man entledigas så snart han inte längre behövs. t. ex. därför att huvudmannens hälsotillstånd har förbättrats.
I föräldrabalken finns regler om förmyndares och gode mäns förvaltning
och redovisningsskyldighet, om tillsyn över förmynderskap och godmanskap samt om inskrivning av sådana. Detta regelsystem bör med vissa
justeringar tillämpas även när det gäller förvaltarskap. Den närmare utformningen av bestämmelserna behandlas i specialmotiveringen.
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2.4.3 Förvaltarens behörighet och förhållandet till tredje man
Mitt förslag: Förvaltaren har ensam rådighet i de angelägenheter
som omfattas av uppdraget. Med förvaltarens samtycke får dock
huvudmannen själv företa rättshandlingar i sådana angelägenheter.
Om förvaltaren handlar utanför uppdraget blir rättshandlingen inte
bindande för huvudmannen. Förvaltaren är då skadeståndsskyldig
mot godtroende tredje man.

l'i;rmynderskapsutredningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandets. 182-184).
Rcmissinstanserna: Utredningens förslag har i denna del lämnats utan
erinran. En rcmissinstans vill dock att förvaltarens samtycke till huvudmannen att företa rättshandlingar skall vara skriftligt.
Skälen för mitt förslag: Som jag redan har varit inne på (se avsnitt 2.1) är
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tanken bakom förvaltarinstitutet att förvaltaren inom ramen för sitt uppdrag ensam skall ha behörighet att ingå avtal och andra rättshandlingar för
huvudmannens räkning. Det bör do·:k finnas möjlighet för förvaltaren att
lämna samtycke till att huvudmann,~n själv ingår en sådan rättshandling.
Vid oenighet i frågan huruvida samtycke har lämnats torde bevisbördan för
att så är fallet åvila tredje man. Det kan inte anses påkallat att uppställa
några särskilda formkrav när det gäll.er ett sådant samtycke.
Det kan inträffa att huvudmannen ingår en rättshandling utan förvaltarens samtycke på ett område där denne har ensamrådighet. Situationen är
fullt jämförbar med det fallet att en omyndigförklarad person förfar på
motsvarande sätt. Nu gällande regler om verkningarna av ett sådant förfarande bör kunna överföras till det nya systemet med förvaltarskap. Reglerna överensstämmer för övrigt med motsvarande bestämmelser om underåriga (se 9 kap. 6 och 7 §§ föräldrabalken). Principen bör alltså vara att
rättshandlingen inte blir bindande, såvida inte förvaltaren har godkänt den.
Blir avtalet inte bindande, skall v<trdera parten återlämna vad han har
mottagit eller, om det inte kan ske, utge ersättning för det mottagnas
värde. Den som har förvaltare skall dock inte behöva utge sådan ersättning
i vidare mån än det som han mottagi< har använts till skäligt underhåll eller
på annat sätt har medfört nytta för honom. De nu beskrivna konsekvenserna av avtalets ogiltighet överen:;stämmer med regleringen i lagen
(1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad
själsverksamhet.
Om en förvaltare har överskridi··. sin behörighet och handlat utanför
förvaltaruppdraget. bör regeln - på samma sätt som tidigare har förordats
beträffande godmanskap - vara att rättshandlingen inte är gällande mot
huvudmannen. I det fallet bör förvaltaren ha ett strikt skadeståndsansvar
gentemot godtroende tredje man. De skäl att inskränka skadeståndsskyldigheten beträffande gode män sor1 tidigare har angetts kan inte anses
föreligga när det gäller förvaltare. Ersättningen vid fall av skadeståndsskyldighet bör motsvara det s. k. po~;itiva kontraktsintresset.
Eftersom rättshandlingar som hu\/udmannen själv ingår på ett område
som omfattas av ett förvaltaruppdrng i princip inte blir bindande, är det
angeläget att tredje man har möjligh1:t att få kännedom om såväl förvaltarförordnanden som den huvudsakliga omfattningen av ett förordnande.
Liksom när det i dag gäller omyndigiörklaringar bör rätten vara skyldig att
kungöra beslut om anordnande av ::örvaltarskap i Post- och Inrikes )'idningar. Aven beslut om upphörand,! av förvaltarskap bör kungöras. Det
närmare innehållet i kungörelserna kommer att beröras i specialmotiveringen.
Förmynderskapsutredningen har ingående behandlat frågan i vad mån
förvaltarförordnanden bör registreras centralt (se betänkandet s. 182184). I dag registreras en uppgift om omyndigförklaring i folkbokföringen.
Enligt utredningens åsikt talar övervägande skäl mot en motsvarande
registrering av förvaltarförordnanden. Däremot anser utredningen att det
kan vara lämpligt att låta uppgifter om förvaltarskap föras in i register av
mera speciell karaktär, t. ex. inskrivningsmyndigheternas register. Ett flertal remissinstanser förespråkar en central registrering av förvaltarförordnanden. Några delar dock utredningens uppfattning i frågan.
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Det kan ifrågasättas om tredje mans behov av en central registrering är
så stort. Integritetshänsyn talar också starkt emot att en central registrering införs. En central registrering skulle vidare innebära ett avsevärt
arbete för berörda myndigheter, bl. a. med hänsyn till att förvaltarförordnandena inte sällan torde bli detaljerade och dessutom kan komma att
ändras vid upprepade tillfällen. Jag anser därför i likhet med utredningen
att något centralt register inte bör införas. Det kan däremot övervägas att
låta uppgifter om förvaltarskap föras in i register av mera speciell karaktär,
t. ex. inskrivningsmyndigheternas register. Det ankommer på regeringen
att utfärda föreskrifter om det.
Det sagda innebär inte att tredje man kommer att sakna möjlighet att få
veta huruvida motpartens egendom står under förvaltning. Tredje man kan
få visshet genom att höra sig för hos överförmyndaren eller tingsrätten.
För att tredje man inte skall behöva vända sig till flera tingsrätter bör det,
på samma sätt som jag har förordat beträffande sådana god manskap som
avses i nuvarande 18 kap. 3 § föräldrabalken, införas föreskrifter som
medför att ett förvaltarskap i princip är inskrivet vid den tingsrätt inom
vars område huvudmannen bor.
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2.5 Processuella frågor m. m.
2.5.1 Handläggningsformen

Mitt förslag: Frågor om godmanskap och förvaltarskap skall handläggas som domstolsärenden. I ärenden om anordnande eller upphörande av förvaltarskap skall nämnd delta i tingsrättens avgöranden.
Detsamma gäller i andra ärenden som rör förvaltarskap eller godmanskap, om de är tvistiga. I övrigt är tingsrätten domför med en
ensamdomare.

Förmynderskapsutredningcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag
(se betänkandets. 185).
Rcmissinstanscrna: En remissinstans anser att frågor om anordnande
eller upphörande av förvaltarskap skall handläggas som mål och att tingsrätten i icke tvistiga mål av detta slag skall vara domför med ensamdomare. En annan remissinstans vill att nämnd skall delta i ärenden om omprövning av förvaltarskapets omfattning även när de inte är tvistiga. I övrigt har
utredningens förslag i denna del tillstyrkts eller lämnats utan erinran.
Skälen för mitt förslag: Enligt gällande bestämmelser handläggs frågor
om omyndigförklaring eller hävande av omyndigförklaring som mål, medan andra frågor om förmynderskap och godmanskap handläggs som ärenden.
Jag ser det som en fördel om samma handläggningsform tillämpas när
det gäller frågor om förvaltarskap och frågor om godmanskap. Om det
t. ex. vid prövningen av en ansökan om förordnande av förvaltare visar sig
tillräckligt att en god man utses, kan rätten då inom ramen för det inledda
förfarandet meddela ett godmansförordnande.
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Om samma handläggningsform skall användas, framstår det som mest
naturligt att tillämpa ärendelagens handläggningsregler. Frågor om förvaltarskap och god manskap bör alltså handläggas som domstolsärenden.
Frågor om anordnande och upphörande av förvaltarskap är så pass
ingripande för den enskilde att nämnd alltid bör delta i avgörandet. Enligt
gällande bestämmelser skall nämnd ingå i rätten även i andra fall, om
ärendet är tvistigt. Den ordninger bör bestå. I övrigt bör rätten vara
domför med en lagfaren domare.
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2.5.2 Initiativrätten i ärenden om godmanskap och förvaltarskap
Mitt förslag: I ärenden om anordnande, omprövning eller upphörande av godmanskap eller förvaltarskap får ansökan göras av överförmyndaren, förmyndare. den enskilde. om han fyllt sexton år, samt
den enskildes make och närm:Jste släktingar. Detsamma gäller i
ärenden om entledigande av god man eller förvaltare. Frågor om
upphörande och omprövning samt om entledigande får också väckas
av den gode mannen eller förvaltaren. En god man som förordnas
när hjälpbehovet beror på sjukdom o. d. får ansöka om förordnande
av förvaltare. Domstolen får också självmant ta upp alla dessa
frågor.

Förmynderskapsutredningens förslag: Saknar motsvarighet till bestämmelserna rörande generell möjlighe1 för rätten att självmant ta upp frågor
om anordnande av godmanskap och förvaltarskap samt rörande god mans
och förvaltares rätt att begära omprövning av uppdragets omfattning.
Överensstämmer i övrigt i allt väsentligt med mitt förslag (se betänkandet
s. 179 och 185).
Remissinstanserna: Ett par remis;instanser anser att frågor om anordnande av godmanskap och förvaltarskap skall kunna tas upp självmant av
rätten. Från ett håll ifrågasätts om närmaste släktingar skall få ansöka om
förvaltarförordnande.
Skälen för mitt förslag: När det gäller kretsen av ansökningsberättigade
kan de nuvarande bestämmelserna om omyndigförklaring utgöra en lämplig utgångspunkt. Enligt dessa är den som ansökningen avser, make, närmaste släktingar, överförmyndaren och förmyndare behöriga att göra ansökan om omyndigförklaring (se 10 kap. JO§ föräldrabalken). Hävande av
omyndigförklaring kan begäras av den omyndige, hans förmyndare och
överförmyndaren. Dessa personer bör i fortsättningen ha rätt att ansöka
om god man eller förvaltare eller att begära att uppdraget omprövas eller
upphör.
En god man eller förvaltare har i regel goda möjligheter att fortlöpande
bilda sig en uppfattning om huvudmannens hjälpbehov. Det är därför
lämpligt att även gode män och förvaltare ges möjlighet att hos rätten
ansöka om omprövning av uppdragets omfattning.
Det kan förekomma situationer då ett behov av god man eller förvaltare
blir känt för rätten utan att någon ansökan därom har gjorts. En sådan
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situation är att det i en pågående rättegång visar sig att förvaltare behöver
förordnas för någondera parten. Rätten bör därför ha möjlighet att själv ta
initiativ i frågor av detta slag. Även när det gäller omprövning och upphörande av godmanskap eller förvaltarskap bör rätten ha motsvarande möjlighet, liksom i frågor om entledigande av god man eller förvaltare.

2.5.3

Utredninge~
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i ärenden om förordnande av god man eller förvaltare

Mitt förslag: Den enskilde skall beredas tillfälle att yttra sig, om det
kan ske. I ärenden om förordnande av god man i fall då hjälpbchovet
beror på sjukdom e. d. och i ärenden om förordnande av förvaltare
skall också make. närmaste släktingar, öve1formyndaren, vårdinrättning, omsorgsnämnd och socialnämnd yttra sig. om det inte är
obehövligt. I ett sådant ärende gäller som huvudregel att den enskilde skall höras muntligt. Rätten får inte förordna förvaltare utan
läkarintyg eller motsvarande utredning om den enskildes hälsotillstånd. Detsamma gäller förordnande av god man när hjälpbehovet
beror på sjukdom e. d., om förordnandet sker utan att den som
behöver hjälp har lämnat sitt samtycke.

Förmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer i allt väsentligt
med mitt förslag (se betänkandets. 178 och 184-185).
Remissinstanserna: Flera remissinstanscr ställer sig positiva till att en
noggrann utredning görs och till en huvudregel som innebär att den enskilde skall höras muntligt. Från enstaka håll ges uttryck för andra uppfattningar. När det gäller utredningen om den enskildes hälsotillstånd vill flera
remissinstanser ha mera preciserade krav på läkarintyg eller psykologutlåtande.
Skälen för mitt förslag: Det är viktigt att behovet av god man eller
förvaltare blir ordentligt klarlagt innan förordnande därom meddelas. En
grundregcl bör vara att den enskilde bereds tillfälle att yttra sig, om det kan
ske. Har den enskilde själv gjort ansökan, bör han få tillfälle att yttra sig
över det material som har tillförts av andra. Om exempelvis överförmyndaren har lämnat förslag på vem som skall utses till förvaltare. bör sålunda
den enskilde yttra sig över förslaget.
I ärenden om förordnande av god man när hjälpbehovet beror på sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd o. d. liksom i
ärenden om förordnande av förvaltare måste det vara ordentligt klarlagt att
ett hjälpbehov föreligger och att detta inte kan tillgodoses på något mindre
ingripande sätt, t. ex. genom en anhörig. Rätten bör därför. om det inte är
obehövligt, inhämta yttrande från den enskildes make och närmaste släktingar samt från överförmyndaren. vårdinrättning där den enskilde vistas
och omsorgs- eller socialnämnd som har haft kontakt med honom.
För att rätten skall få en riktig bild av den enskildes hälsotillstånd och
hans hjälpbehov kan det också många gånger vara av värde att han hörs
muntligt. De regler som gäller i dag vid ansökningar om omyndigförklaring
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kan härvid tjäna som förebild. Principen bör alltså vara att den enskilde
skall höras muntligt. om det kan ske utan skada för honom. Han behöver
dock inte höras muntligt om det är uppenbart att han inte förstår vad saken
gäller. Muntligt hörande bör också kunna underlåtas, om den enskilde
själv har ansökt om eller medgett förordnandet eller om det finns andra
särskilda skäl. Med hänsyn till att e·:t godmansförordnande som beror på
sjukdom e. d. förutsätter antingen att den enskilde har samtyckt till förordnandet eller att hans sinnestillstånd utgör hinder mot inhämtande av hans
mening. torde bestämmelsen om muntligt hörande ha betydelse framför
allt i ärenden om anordnande av förvaltarskap. Det kan dock förekomma
situationer då det finns skäl att höra t. ex. en person som själv har ansökt
om godmansförordnande.
Normalt bör rätten begära ett läkarintyg om den enskildes hälsotillstånd
i ett ärende om anordnande av förvaltarskap. Detsamma gäller vid anordnande av godmanskap som beror på sjukdom e. d. i fall där den enskildes
sinnestillstånd är sådant att hans samtycke inte kan inhämtas. Till skillnad
från vad som gäller i dag i mål om omyndigförklaring bör det inte vara
nödvändigt med specialistkompetens hos den undersökande läkaren. Läkarintyg bör också kunna ersättas av yttrande från vårdinrättning eller av
annan likvärdig utredning om den cmkildes hälsotillstånd.
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2.5.4 Interimistiska förordnanden
Mitt förslag: Rätten skall kunna meddela interimistiska förordnanden i frågor om förordnande av god man eller förvaltare. omprövning av godmanskaps eller förvaltarskaps omfattning och entledigande av en försumlig god man eller förvaltare.

l'örmynderskapsutredningens förslag: Överensstämmer i stort med mitt ·
förslag. Utredningen föreslår dock inte någon möjlighet till interimistiska
förordnanden i omprövningsfallcn. Enligt utredningens förslag skall i stället förvaltaren kunna omhänderta visst slags egendom i avvaktan på att
domstolen avgör om denna omfattas av uppdraget (se betänkandet s. 179.
I81-182och 185).
Skälen för mitt förslag: Om det kriivs omedelbar vård av den enskildes
angelägenheter eller ett dröjsmål annars skulle medföra uppenbar skada
för den enskilde, bör rätten kunna mi~ddela interimistiskt förordnande om
förvaltarskap eller godmanskap. För att förhindra att någon vid uppnådd
myndighetsålder skulle sakna erfordc:rligt skydd bör ett sådant .förordnande även kunna meddelas beträffande en underårig. att gälla fr. o. m. hans
18-årsdag.
Förmynderskapsutredningen har inte föreslagit någon bestämmelse om
interimistiskt förordnande i omprövningsfallen. När det gäller förvaltarskap har utredningen i stället föresla~;it att förvaltaren skall kunna omhänderta sådan egendom, som huvudmannen normalt råder över själv, i avvaktan på att rätten avgör om egendomen skall omfattas av uppdraget. Det
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gäller t. ex. arbetsinkomst och gåva som har getts med villkor att egcndomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet. Tanken bakom den föreslagna regeln är att man skulle kunna hindrat. ex. att egendomen används
på ett sätt som skadar huvudmannen. Som förebild för utredningens förslag i den delen har tjänat bestämmelserna i 9 kap. 3 och 4 §§samt 10 kap.
5 och 6 §§ föräldrabalken om förmyndares möjlighet att omhänderta den
omyndiges egendom.
Det nya institutet förvaltarskap bygger på grundtankcn att förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i det särskilda fallet. Mot den
bakgrunden framstår det som naturligt att förvaltaren inte får vidta åtgärder med egendom, som faller utanför det ursprungliga förordnandet, förrän
rätten har utvidgat uppdraget till att omfatta även sådan egendom. Men
behovet av ett snabbt ingripande i vissa fall kvarstår med en sådan lösning.
Rätten bör därför ges möjlighet att förordna interimistiskt i frågan. Den
möjligheten bör inte bara stå till buds när det gäller arbetsinkomst och
annan egendom av sådant slag som nyss har berörts utan kunna användas
även i andra fall av omprövning av ett förvaltaruppdrags omfattning.
Behov av interimistiskt förordnande kan också uppkomma vid motsvarande omprövning av godmanskap.
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2.6 Följdändringar i annan lagstiftning
I och med att institutet omyndigförklaring försvinner. kommer begreppet
omyndig i fortsättningen att vara liktydigt med underårig. Det kan diskuteras om terminologin inte borde förenklas, så att benämningen underårig
genomgående används i stället för omyndig. Detta skulle kräva åtskilliga
språkligajusteringar i ett stort antal författningar. Något egentligt behov av
en sådan terminologiändring synes inte föreligga. Jag vill därför inte förorda en sådan ändring.
I ett flertal författningar finns bestämmelser om behörighet för en tjänst
eller ett uppdrag. Ett vanligt bchörighetsvillkor är att den som skall utses
inte får vara omyndig. Det gäller t. ex. domare, advokater, styrelseledamöter i aktiebolag och utgivare för periodisk skrift. Om omyndigförklaringsinstitutct avskaffas. kommer endast underåriga att omfattas av sådana
bestämmelser. Frågan är då om man bör lägga till regler om att även de
som är allvarligt sjuka e. d. skall vara utestängda. Den uppfattningen har
framförts av några remissinstanscr. Enligt min mening behövs dock inga
sådana regler. Redan i dag finns en mångfald ansvarsfulla befattningar utan
behörighetskrav av detta slag. Om någon på grund av sjukdom e. d. kan
anses mindre lämplig att inneha en tjänst eller ett uppdrag. kan hänsyn i
regel tas till detta med stöd av gällande bestämmelser om en allmän
lämplighetsprövning. Det kan också erinras om att ett förordnande av god
man enligt nuvarande 18 kap. 3 §föräldrabalken inte automatiskt medför
att den som får god man blir obehörig.
I de bestämmelser som innehåller behörighctskrav bör således begreppet omyndig - med betydelsen underårig - stå kvar utan någon komplettering.
Flera författningar innehåller särbestämmelser beträffande omyndiga
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som en följd av att dessa saknar rättshandlingsförmåga. Hit hör bestämmelserna i 18 kap. 3 *jordabalken om att godtrosförvärv inte kan grundas
på en handling som har utfärdats av en omyndig och i 4 kap. 3 aktiebolagslagen (1975: 1385) om att emissionsbevis m. m. inte med befriande verkan kan skickas till en omyr,dig aktidigare. Skyddsregler av detta
slag bör gälla även personer som har förvaltare, förutsatt att angelägenheten i fråga faller inom ramen för förvaltaruppdraget.
I några angelägenheter av övervägande personlig natur krävs enligt
gällande bestämmelser att en omyndigförklarad person har samtycke av
förmyndaren. Det gäller t. ex. giftermål och adoption. Frågan är om motsvarande krav på samtycke bör uppställas när det gäller personer som har
förvaltare eller om någon annan typ av begränsning bör införas i deras fall.
Under remissbehandlingen har olika uppfattningar kommit till uttryck i
frågan. Del finns enligt min mening inte skäl all i angelägenheter av detta
slag utsätta en person för särbehandling enbart på den grunden att förvaltare har förordnats för honom. Något krav på samtycke av förvaltaren i
dessa fall bör alltså inte uppställas . .ilag kommer i specialmotiveringen att
beröra vilken betydelse t. ex. den enskildes sinnestillstånd kan ha i de fall
som nu avses.
Det finns i flera författningar bestämmelser som avser såväl förmyndare
som gode män. Dessa bestämmelser bör i fortsättningen gälla även förvaltare. Vidare bör vissa bestämmelser. som i dag avser endast förmyndare.
göras tillämpliga på både förvaltare och gode män. En förutsättning är
naturligtvis att angelägenheten omfattas av uppdraget. Det handlar framför
allt om regler angftende anmälningsskyldighet o. d.
Den föreslagna reformen nödvändiggör ändringar i de internationellt
privaträttsliga författningar som inni.:håller regler om omyndiga. Ett förslag
i dt:n delen utarbetas för närvarande av förmynderskapsutredningen. I
utredningens fortsatta uppdrag ingår också att se över föräldrahalkens
bestämmelser rörande förmyndares och god mans förvaltning m. m. Jag
avser att senare återkomma med förslag i dessa delar.
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2.7 Ikraftträdande m. m.
Det är angeläget att reformen kan genomföras så snart som möjligt. så att
bl. a. det nuvarande rösträttshindret försvinner. Eftersom det i den delen
krävs en grundlagsändring, måste d~t emellertid först fattas två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Det torde också vara nödvändigt med visst
förberedelsearbete hos berörda myndigheter. främst domstolar och överförmyndare. innan de ny<l reglerna kan träda i kraft. Med hänsyn till det
sagda framstår den I januari 1989 som en lämplig ikraftträdandedag.
Det kan förutsättas att många av dem som i dag är omyndigförklarade
även i fortsättningen behöver hjälp genom bl. a. förvaltare. Att utreda
hjälpbehovet hos alla berörda tar självfallet en viss tid. Det kan därför
ifrågasättas att låta gällande omyndigförklaringar bestå under en period
efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. till dess hjälpbehovet i
varje särskilt fall har blivit utrett.
Liksom förmynderskapsutredningcn anser jag dock att det är en bättre
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ordning att låta omyndigförklaringsinstitutet upphöra helt och hållet, så
snart de nya bestämmelserna träder i kraft. För att de som i dag är
omyndigförklarade inte skall stil utan skydd under en övergångsperiod kan
det lämpligen föreskrivas att de tills vidare skall anses ha förvaltare med
uppdrag att bevaka deras rätt, förvalta deras egendom och sörja för deras
person. De tidigare förmyndarna bör då tills vidare. utan särskilt förordnande, tjänstgöra som förvaltare.
Överförmyndarna bör emellertid vara skyldiga att så snart som möjligt
gå igenom alla sina förmynderskapsärendcn och ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas. I många fall torde det bli aktuellt att ansöka hos
domstolen om ett mera permanent förvaltarförordnande, eventuellt begränsat till viss egendom e. d. Det är också tänkbart att ett godmansförordnande är tillräckligt.
För att inte de nyss berörda provisoriska förvaltarskapen skall bestå
under alltför lång tid bör det, som utredningen har förordat, föreskrivas att
de upphör senast vid en viss tidpunkt. Enligt utredningens förslag skall
denna övergångstid utgöra ett år. Flera remissinstanser anser dock att
denna tid är alltför kort. Enligt min mening bör en övergångsperiod på två
år vara tillräcklig. Överförmyndarna bör alltså ha den tiden på sig att
ansöka om ett mera permanent förvaltar- eller godmansförordnande.
Vad beträffar tidigare meddelade godmansförordnanden ger den nya
lagstiftningen inte anledning till en systematisk genomgång av alla ärenden
på samma sätt som när det gäller förmynderskapsärendena. För tillämpningen av de nya reglerna om godmansförordnande torde därför inte
krävas någon övergångsperiod.
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2.8 Kostnader och resursbehov
Det är svårt att göra en säker bedömning när det gäller kostnadseffekterna
av reformen. Som flera remissinstanser har framhållit kan de föreslagna
utredningskraven i godmans- och förvaltarärendena komma att medföra
ett visst merarbete i förhållande till nuläget hos berörda myndigheter.
Detta uppvägs dock av de besparingar som blir följden av att omyndigförklaringsinstitutet upphävs.

3 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet upprättats förslag till
I. lag om ändring i föräldrabalken.
2. lag om ändring i regeringsformen. 1
3. lag om ändring i vallagen ( 1972: 620),
4. lag om ändring i kommunallagen ( 1977: 179).
5. lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter.
6. lag om ändring i tryckfrihetsförordnin_gen, 1
1 Ändringsförslagen beträffande regeringsformen och Lryckhetsförordningcn ingår i
prop. 1987/88: 32.
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7. lag om ändring i äktenskapsbalken.
8. lag om ändring i ärvdabalken,
9. lag om ändring i lagen (1928:2~.J) om allmänna arvsfonden,
10. lag om ändring i jordabalken,
11. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970:988),
12. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter,
13. lag om ändring i rättegångsbalken,
14. lag om ändring i lagen ( 1946: 807) om handläggning av dom stolsärenden,
15. lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar.
16. lag om ändring i lagen ( 1904:48 s. I) om samäganderätt,
17. lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögen hets rättens område,
18. lag om ändring i lagen (1936: 81) om skuldebrev,
19. lag om ändring i lagen (1981: 131) om kallelse på okända borgenärer.
20. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
21. lag om ändring i lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt
bostadstillägg,
22. lag om ändring i studiestödslagen (1973:349),
23. lag om ändring i lagen <1976: 380) om arbetsskadeförsäkring,
24. lag om ändring i lagen (.1979:84) om delpensionsförsäkring.
25. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620).
26. lag om ändring i lagen ( 1944: 133) om kastrering.
27. lag om ändring i lagen ( 1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall,
28. lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190),
29. lag om ändring i lagen ( 1985: 56:~) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.,
30. lag om ändring i bankrörelselagen ( 1987:617).
31. lag om ändring i bankaktiebolagslagen ( 1987:618).
32. lag om ändring i aktiebolagslag.~n ( 1975: 1385),
33. lag om ändring i aktiefondslagen (1974:931),
34. lag om ändring i försäkringsrördsclagen (1982:713),
35. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623).
36. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152).
37. lag om ändring i lagen ( 1976:6°')) om offentlig anställning,
38. lag om ändring i lagen ( 1977: 293) om handel med drycker.
39. lag om ändring i lagen ( 1984:989) om socialförsäkringsväsendet
under krig och krigsfara.
Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4 .
Samråd har skett med chefen för sccialdepartementet beträffande lagförslag 20. 21. 23-28, 38 och 39. med statsrådet Lindqvist beträffande lagförslag 29. med chefen för finansdepartementet beträffande lagförslag 35 och
36, med statsrådet Johansson beträffande lagförslag 30, 31. 33 och 34, med
chefen för utbildningsdcpartemcntet beträffande lagförslag 22 samt med
chefen för civildepartementet beträffande lagförslag 4. 5 och 37.
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4 Specialmotivering
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Här redovisas mina korriinentarer till de enskilda lagförslagen.

4.1 Föräldrabalken
I det följande används förkortningen FB för föräldrabalken.
Genom att institutet omyndigförklaring avskaffas upphör de nuvarande
bestämmelserna i 10 kap. FB. Detta kapitel föreslås i stället innehålla
bestämmelser om förmyndare för underåriga. motsvarande dem som nu
finns i 11 kap. I ett nytt 11 kap. återfinns reglerna om god man och
förvaltare. Reglerna om god man har med vissa ändringar överförts till
11 kap. från 18 kap., vilket därigenom kan upphöra att gälla.
I 12-17 samt 19 och 20 kap. har gjorts ändringar som har föranletts av
bl. a. det nya institutet förvaltarskap, omyndigförklaringarnas avskaffande
och den ändrade regleringen av institutet godmanskap.

3 kap. Vissa bestämmelser om rättegången i mål om faderskap
3 kap. 4 §
Är part i mål som avses i I eller 2 § underårig, får förmyndaren eller god
man, om sådan enligt //kap. skall förordnas, föra talan för honom.
Modern skall höras i målet, om det kan ske.
(Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag)
Paragrafen har justerats med hänsyn till att reglerna om god man har
flyttats till 11 kap.

4 kap. Om adoption
4 kap. 5 a §
Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke.
Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptivbarn skall i
stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller, om en adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda dessa makar..
Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk,
sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträffande var och en av dem som enligt första stycket skall samtycka till adoptionen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.
(Jfr 4 kap.

5 a §i utredningens lagförslag Il

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § och 5 a § tredje stycket, där det föreskrivs
att förmyndare skall lämna sitt samtycke när en omyndigförklarad person
vill adoptera resp. avses bli adopterad, föreslås upphävda. Något motsvarande krav på samtycke kommer i fortsättningen inte att gälla beträffande
dem som har fyllt 18 år. Enligt 4 kap. 6 § har emellertid rätten att göra en
allmän prövning av en tilltänkt adoptions lämplighet.
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10 kap. Om förmyndare
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I och med att institutet omyndigförklaring avskaffas. handlar detta kapitel
bara om förmyndare för underårig.
1§
Den som iir underårig får inte l'arafiirmyndare.
(Jfr 10 kap. 5 § andra stycket i utredningens förslag I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 4 §första stycket.
2§
För barn som står under vårdnad av iJägge föräldrarna iir dessa förmyndare. Dör en av föräldrarna eller iir någon av dem underårig eller blir någon
av dem entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare.
För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är
denne ensam förmyndare.

(Jfr 10 kap. 1 § i utredningens förslag 1J
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. I § med bl. a. en ändring som
föranletts av att innehållet i 11 kap. 4 § första stycket delvis har utgått.
En underårig förälder får enligt I ;: i dess nya lydelse inte vara förmyndare. Är en sådan förälder ensam vårdnadshavare, skall rätten förordna
förmyndare enligt 4 §.
3§

Ingår underårigt barn äktenskap, skall den som vid äktenskapets ingående
var förmyndare för barnet alltjämt va.ra barnets förmyndare.
(Jfr 10 kap. 2 §i utredningens förslag 1)
Paragrafen överensstämmer med nuvarande 11 kap. 2 §.
4 §I

Har en underårig inte någonförmync1are enligt 1-3 §§,skall rätten förordna förmyndare för den underårige.
(Jfr 10 kap. 3 § i utredningens förslag I)
Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 3 § andra stycket om att förmyndare
skall förordnas för omyndigförklarade har tagits bort.

H
Har förmyndare förordnats enligt 4 ~i på grund av att fadern eller modern
är underårig, gäller förordnandet till dess fadern eller modern har uppnått
myndig ålder.
(Jfr I0 kap. 4 § i utredningens förslag 1J
Bestämmelsen i nuvarande 11 kap. 4 §första stycket om att den som är

' Ändrad lydelse i propositionsförslagct.
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omyndig inte får vara förmyndare har utgått. I sin nya lydelse motsvarar IO
kap. 5 §nuvarande andra stycket av 11 kap. 4 §. Att den som är underårig
inte får vara förmyndare framgår av I §.
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6§

Till förmyndare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man
eller kvinna.
För underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, om inte
särskilda skäl talar emot det.
(Jfr 10 kap. 5 § i utredningens förslag I)

Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 5 §.
7 §•
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig och har
föräldrarna eller en av dem gett tillkänna vem de önskar till förmyndare,
skall denne förordnas. om han eller hon inte är olämplig.
(]fr I0 kap. 6 § i utredningens förslag I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 6 §.

8 §2
När omständigheterna påkallar det. kan flera förmyndare förordnas ji"ir
samma person.
Kan den eller de som på grund av lag skall vara förmyndare inte lämpligen ha hand om förmynderskapet allena. skall medförmyndare förordnas.
(Jfr 10 kap. 7 § i utredningens förslag I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 7 §.
9

~
~

En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet.
Detta gäller dock ej, om förmynderskapet utövas av föräldrarna eller en av
dem och särskilda skäl talar mot att förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva
vårdnaden om ett barn och vill någon av förmyndarna att vårdnaden inte
längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av dem eller båda
anförtro vårdnaden om barnet åt en av dem efter vad som är bäst för
barnet.
(Jfr 10 kap. 8 §i utredningens förslag l)

Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 8 §.
10 §'

En förmyndare skall entledigas från sitt uppdrag. om .fiJrmyndaren l'id
utövandet av uppdraget Rör sig skyldig till missbruk eller försummelse. om
färmyndaren kommer på ekonomiskt obestånd och på grund dära1· är

' Ändrad lvdelse propositionsförslaget.
Ändrad lydelse propositionsförslaget.
~ Ändrad lydelse propositionsförslaget.
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olämplig att l'ara förmyndare eller 0111 förmyndaren av någon annan orsak
inte längre iir lämplig att inneha sitt uppdrag.
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(Jfr 10 kap. 9 §i utredningens förslag: I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 9 §.
11 §
Dör förmyndaren och finns det inte någon som på grund av lag skall vara
förmyndare. skall den som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla
förhållandet till den tingsrätt hos vilken förmynderskapet är eller skall vara
inskrivet.
(Jfr 10 kap. 10 §i utredningens försl::tg I)

Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 10 §.
12 §
Förmynderskap står under tillsyn av överförmyndaren och tingsrätten.
(Jfr 10 kap. 11 §i utredningens förslag I J
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 11 §.

IH
Fråga om förordnande av förmyndare tas upp av den tingsriitt där förmynderskapet är inskrivet eller, om inskrivning av förmynderskapet inte har
ägt rum, av den tingsriitt där inskrivning skall ske.
Fråga om entledigande av förmyndare tas upp av den tingsrätt där
förmynderskapet är eller skall rara inskrivet.
(Jfr 10 kap. 12 9 i utredningens förslag))
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 12 §. Till skillnad från den
paragrafen innehåller första stycket inte längre orden "för underårig".
Andra stycket i nuvarande 11 kap. 12 §.som handlar om förordnande av
förmyndare för omyndigförklarad. har utgått. vilket har medfört att del
nuvarande tredje stycket i 11 kap. 12 § har förts över till andra stycket i
förevarande paragraf.
14 §
I ärende om förordnande av förmync.are skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget.
(Jfr 10 kap. 13 §i utredningens förslag I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 13 §.

15 1§
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ett srldant uppdrag
utan att ha fått tillfälle att yttra sig.
(Jfr 10 kap. 14 §i utredningens förslag I)

1
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Paragrafen överensstämmer med nuvarande 11 kap. 14 §,frånsett några
språkliga justeringar.
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16 §I
Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av förmyndare, får rätten, om den omyndigcs angelägenheter kräver omedelbar vård.
förordna förmyndare för tiden till dess ärendet slutligt al'görs.
(Jfr 10 kap. 15 §i utredningens förslag I)

Jämfört med motsvarande paragraf i gällande rätt, 11 kap. 15 §,har den
sakliga ändringen gjorts att andra stycket, som handlar om interimistiska
förordnanden av förmyndare för omyndigförklarade, har utgått.

17 §
Uppkommer fråga om alf enligt JO§ entlediga en förmyndare och kan
slutligt beslut ej ges omedelbart, får rätten. om dröjsmål skulle medföra
fara för den underårige, besluta att förmyndaren skall skiljas från sitt
uppdrag för tiden till dess ärendet avgörs.
Innan rätten meddelar beslut enligt .första stycket, skall förmyndaren
beredas tillfälle att yttra sig, om det inte är fiira i dröj.rnuU.
(Jfr 10 kap. 16 §i utredningens förslag I)

Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 16 §. Uttrycket "om det kan
ske utan märklig tidsutdräkt" i andra stycket i den paragrafen har dock
ändrats till ''om det inte är fara i dröjsmål" (jfr nya lydelsen av 11 kap.

24 §).
18 §

Ansökan om förordnande eller entledigande av en förmyndare får göras,
förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den underärige själv, om
denne har fyllt sexton år. samt av hans eller hennes make och närmaste
släktingar. En förmyndare som inte längre är lämplig att utöva vårdnaden
får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor som avses i
denna paragraf skall rätten också ta upp självmant, när anledning förekommer till det.
I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör en underärig
som fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan ske.
Rättens beslut i ärende som avses i första stycket får öi·erklagas, förutom av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt att göra
ansökan.
(Jfr 10 kap. 17 §i utredningens förslag IJ

Paragrafen överensstämmer i sak med nuvarande 11 kap. 17 §.

11 kap. Om god man och förvaltare
Kapitlet innehåller de nya bestämmelserna om god man och förvaltare. I
1-6 §§ finns de särskilda bestämmelserna om god man, medan 7-11 §§
1

Ändrad lydelse i propositionsförslagct.

11

Riksdt1RC11 l<J87!8tl. I sam/. Nr 12-/

161

reglerar förvaltarinstitutet. I 12-28 !i§ återfinns gemensamma bcstämmelser.
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Om god man
I §

Kan en förmyndare på grund ar sjukdom eller m· annan orsak inte 11tö1•a
.förmynderskapet eller blir förmyndaren enligt JO kap. 17 § skild från
11tö1•ningen al' det, skall rätten förordna god man att i förmyndarens ställe
rårda den under<lriges angelägenheter.
(Jfr 11 kap. I § i utredningens förslag. I J
Paragrafen motsvarar, med vissa ~;pråkliga och redaktionella ändringar,·
nuvarande 18 kap. 1 §. Paragrafen handlar i fortsättningen endast om god
man för underårig i fall då förmyndaren blir sjuke. d. Någon motsvarande
möjlighet att utse god man närt. ex. en förvaltare blir sjuk har inte ansetts
behövlig.
Ett förordnande enligt denna paragraf avser alla förmyndarens uppgifter
beträffande den underåriges förmögenhet och person. Förordnandet skall
alltså inte begränsas till vissa på förhand bestämda angelägenheter. Är ett
hinder för förmyndaren sådant att det bara gäller någon viss angelägenhet,
bör förmyndaren kunna använda ombud.
Om en förmyndare enligt 10 kap. 17 §skiljs från sitt uppdrag, har rätten
möjlighet att, i stället för att utse en god man enligt förevarande paragraf,
förordna en ny förmyndare genom interimistiskt beslut enligt 10 kap. 16 §.

2 §'
Har en förmyndare eller förmyndarens make och den 1111derårige del i
oskiftat dödsbo, skall riittenförordw1 god man att vårda den underåriges
rätt i boet rid boutredningen liksom 1·id bodelning och skifte eller ingående
av avtal om .rnmmanlel'nad i oskijiat bo.
God man skall iiren j()rordna.1· fiir en underårig eller någon annan på
vars vägnar det skall .företas en rättshandling vid vilken stiil/.fi'ireträdaren
enligt 13 kap. 2 § ej kan företräda den underårige eller hul'lldmannen.
Detsamma gäller, om det uppstår fråga om rättegång mellan å ena sidan
den underårige eller hul'lldmannen och tl andra sidan ställ.företrädaren
eller dennes make eller nägon som s1ällföreträdaren företräder.
Om det i annat fall än som avses ifjjrsta eller andra stycket jorekommer
en angelägenhet där stiil(foreträdaren eller stiil/företrädarens make kan
ha ett intresse som strider mot den underärige.1· eller huvudmannens, skall
rätten förordna god man f('ir den undertlrige eller huvudmannen, 0111
stiil(företriidaren begär det eller det annars iir lämpligt.

tJfr 11 kap. 2 § i utredningens förslag I)
Paragrafen motsvarar nuvarande 18 kap. 2 §. Den har emellertid vidgats
på så sätt att god man kan utses inte bara när en omyndig, dvs. en
underårig, och hans förmyndare m. tl. har motstridiga intressen utan också
när motsvarande förhållanden inträffar inom ramen för ett godmanskap
eller förvaltarskap (jfr 13 kap. 2 §).
1
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3 §I
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Rätten skal/förordna god man
I. om det vid ett dödsfall finns en till namnet känd arvinge som vistas på
okänd eller aF!ägsen ort och därför inte kan be1·aka sin rätt i bm't och
förvalta sin lott i det,
2. om det vid ett dödsfall inte kan utredas, huruvida den döde har
efterlämnat nägon arvinge som är arvsberättigad fiire allmänna arvsfonden eller före eller tillsammans med nägon annan känd arvinge, eller
också kunskap saknas om såväl namnet som vistelseorten beträffande en i ·
övrigt känd arvinge, och det på grund av sådan omständighet krävs att
okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes lott i boet förvaltas,
3. om en testamentstagare vistas på okänd eller avlägsen ort eller är
okänd och hans eller hennes rätt därför behöver bevakas enligt vad som
föreskri1·.1· om arvinge,
4. om det i övrigt krävs att en bortal'{irand<'S rätt bewika.1· eller en
bortavarandes egendom förvaltas,
5. om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling
beror av en framtida händelse, vem egendom skall tillfalla, eller egendom
ji'irst framdeles skall tillträdas med äganderätt, och det krävs att den
blivande ägarens rätt bevakas eller att egendomen förvaltas för den blivande ägarens räkning, eller
6. om e[;endom, enligt vad som särskilt föreskrivs, skall ställas under
vård och förvaltning av god man som m·ses i detta kapitel.
Förordnande enli[;t första stycket sker efter anmälan eller när behovet
blir känt på annat sätt. Krävs en god man för den som har rätt i ett
dödsbo, skall det anmälas hos tingsrätten ar den som har boet i sin l'ård. ·
Rättshandlingar som en god man har företagit med stöd av ett förordnande enligt denna paragraf gäller, även om den egendom somfiirordnandet avsclg til(faller någon som den l{<Jde mannen inte var förordnad att
företräda.
(Jfr 11 kap. 3 § i utredningens förslag I)

Paragrafen. som handlar om utseende av god man för bl. a. bortavarande. motsvarar. med en del språkliga och redaktionella ändringar. nuvarande 18 kap. 4 §.

4 §1
Om nägon pä grund av sjukdom, hämmad förständsutveckling, förSl'agat
hälsotillst/md eller liknand<' jårlulllande behö1·er hjälp med att bemka sin
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det
behövs, förordna god man för honom eller henne. Förordnande får inte
meddelas utan samtycke a1· den för vilken god man skall utses, om inte den
enskildes hälsotillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
(Jfr 11 kap. 4 § i utredningens förslag I J

Paragrafen motsvarar, med vissa ändringar, nuvarande 18 kap. 3 §. I
paragrafen anges således förutsättningarna för förordnande av god man i

1
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andra fall än som anges i 1-3 §~. I fråga om det närmare innehållet
hänvisas till den allmänna motiverir.gen, avsnitt 2.3.2 och 2.3.3.
På samma sätt som uttryckligen har föreskrivits beträffande förvaltarskap i 7 § kan ett godmansförordnande vara begränsat till att avse viss
egendom eller angelägenhet e. d. Detta överensstämmer med vad som
gäller i dag.
I andra meningen i paragrafen anges att förordnande inte får meddelas
utan samtycke från den för vilken god man skall utses, om inte vederbörandes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Av 11 kap.
17 § första stycket framgår att rätten inte får underlåta att inhämta den
enskildes mening, om det inte föreligger läkarintyg eller annan likvärdig
utredning om tillståndet. Möjligheti!n i nuvarande 18 kap. 3 § att efterge
kravet på samtycke vid särskilda skäl av annat slag har inte behållits.
Skälen för detta har utvecklats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.2.

Prop. 1987/88: 124

5 §'
Om en god man. som har företagit rn rättshandling för huvudmannen, har
handlat utanför sitt förordnande. är rättshandlingen inte hindande för
huvudmannen. En rättshandling är inte heller bindande .för huw1dma11nen,
om en god man har företagit den it;•om ramen för förordnandet men utan
samtycke av huvudman11en, såvida .inte huvudmannens sinnestillstånd har
hindrat att hans eller hennes menio'1g inhämtas eller huvudmannens mening av annan orsak inte har kunnat inhämtas.
Har den gode mannen inom rame,•1för förordna11det ingått en rättshandling som sedvanligen företas fiir den dagliga h11shål/ni11gen. skall huvudmannens samtycke anses föreligga. om han eller hon inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade
sig.
(Jfr 11 kap. 5 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som saknar motsvarighet i gällande rätt, handlar om den
gode mannens behörighet att med b;.ndande verkan för huvudmannen ingå
rättshandlingar för dennes räkning. Hithörande frågor har diskuterats i
avsnittet 2.3.4 i den allmänna motiwringen.

Första stycket
Ramen för den gode mannens behörighet bestäms genom rättens förordnande enligt 1-4 §§,eventuellt ändrat efter omprövning med stöd av 23 §.
För bedömningen av om rättshandlingen är bindande saknar tredje mans
goda tro betydelse. God tro hos trecje man är dock en förutsättning för att
han enligt 6 § skall ha rätt till skade5tånd av den gode mannen.
Hinder mot att inhämta huvudmannens mening på grund av hans hälsotillstånd bör anses föreligga inte bara när han helt saknar förmåga att
uttryL:ka en vilja utan också när hans tillstånd är sådant som avses i lagen
(1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad
själsverksamhet. Andra omständigheter som kan utgöra hinder är att hu1
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vudmannen är underårig eller bortavarande. Här avses främst de fall då en
god man har förordnats enligt I - 3 §§.
Liksom fallet är med förmyndares samtycke till underårigas handlande
kan huvudmannens samtycke lämnas i efterhand eller vara underförstått.
Huvudmannen kan också ge den gode mannen ett generellt samtycke till
rättshandlingar inom ramen för uppdraget.
Bestämmelserna i förevarande stycke ger uttryck för principen att den
som har fått god man har kvar sin rättshandlingsförmåga och att den gode
mannen närmast skall ses som ett biträde åt huvudmannen. Bestämmelserna är emellertid också ägnade att minska risken för att den gode mannen
och huvudmannen företar kolliderande rättshandlingar. Helt kan dock
denna risk inte elimineras. Om en god man ingår en rättshandling för
huvudmannens räkning gentemot exempelvis en bank efter att ha fått
huvudmannens samtycke men huvudmannen därefter vill handla på ett
annat sätt, kan banken inte vägra att gå huvudmannen till mötes med
hänvisning till den tidigare rättshandlingen eller godmansförordnandet,
såvida inte omständigheterna är sådana att t. ex. lagen (1924: 323) om
verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet är
tillämplig. Huvudmannen har med andra ord samma rätt att upphäva eller
modifiera verkningarna av den gode mannens rättshandling som om huvudmannen själv hade företagit denna. Det är härvid utan betydelse om
huvudmannen handlar själv eller genom någon befullmäktigad person.
På motsvarande sätt blir gåvohandlingar som huvudmannen företar i
princip giltiga, även om de strider mot vad den gode mannen anser lämpligt. De begränsningar som enligt 15 kap. FB gäller för den gode mannens
förvaltning, bl. a. skyldigheten att i vissa fall inhämta överförmyndarens
samtycke, kan inte åberopas gentemot huvudmannen.
Om den gode mannen och huvudmannen t. ex. säljer samma lösa egendom till två olika personer, kan det liksom för närvarande bli fråga om att
tillämpa reglerna om tvesalu. Det innebär att god tro hos tredje manjämte
besittningsövergång blir avgörande för vilket köp som skall anses gälla.
Om den gode mannen har handlat utan samtycke från huvudmannen trots
att detta har kunnat inhämtas, har emellertid huvudmannens rättshandling
företräde, om den inte kan anses ogiltig av någon annan anledning. Tredje
mans goda tro eller besittningsövergången blir i det fallet utan betydelse.
När den gode mannen tar kontakt med en tredje man för att ingå en
rättshandling för huvudmannens räkning, torde han normalt få förete ett
bevis om sitt förordnande. För att tredje man skall kunna·.vara säker på att
rättshandlingen blir bindande gentemot huvudmannen, måste den .gode
mannen i princip också visa att han har fått huvudmannens samtycke eller
att huvudmannens mening inte har kunnat inhämtas. Tredje man kan
naturligtvis också själv ta kontakt med huvudmannen för att få reda på
dennes mening. Är det fråga om mera betydelsefulla transaktioner får den
angivna ordningen anses naturlig. Vid oenighet mellan tredje man och
huvudmannen huruvida den gode mannen har haft huvudmannens samtycke till en rättshandling, får tredje man anses ha bevisbördan för att så är
fallet.
Kravet på huvudmannens samtycke till rättshandlingar företagna av den
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gode mannen föranleder behov av mera omfattande utredning i vissa typer
av myndighetsärenden. Det gäller t. ex. inskrivningsmyndighets prövning
av ansökan om lagfart. Har en god rr,an undertecknat köpehandlingarna för
huvudmannens räkning, måste han :;tyrka sin behörighet. bl. a. att huvudmannen har samtyckt till åtgärden eller att huvudmannens mening inte kan
inhämtas. Svårigheterna med att förebringa sådan utredning bör dock inte
överdrivas. Vid den typ av rättshandlingar som det nu är fråga om krävs
redan i dag överförmyndarens tillstånd till åtgärden (15 kap. 15 § FB). Det
får förutsättas att överförmyndaren. innan han lämnar sådant tillstånd, har
kontrollerat att förutsättningarna för rättshandlingens giltighet är uppfyllda. Den hos överförmyndaren förebragta utredningen kan därefter i de
flesta fall åberopas även vid prövningen hos inskrivningsmyndigheten.

Prop. 1987 /88: 124

Andra stycket
Presumtionsregeln i andra stycket har ställts upp för att inte mera vardagliga rättshandlingar skall försvåras alltför mycket av kravet på huvudmannens samtycke. Under presumtionsregeln faller normala inköp av livsmedel och kläder m. m. och även and'~a regelbundna betalningar som följer
med ett hushåll, t. ex. hyresbetalningar. Regeln täcker också bankuttag
och överföringsuppdrag m. m. som utgör led i sådana betalningar. Det är
särskilt i fråga om denna typ av transaktioner som regeln torde få praktisk
betydelse.
Presumtionsregeln gäller bara i den mån den gode mannen handlar inom
ramen för sitt uppdrag. Regeln är alltså inte tillämplig, om godmansförordnandet avser en intressebevakning som inte har med huvudmannens dagliga hushållning att göra.
Som framgår av lagtexten bryts presumtionen för huvudmannens samtycke, om denne på ett eller annat !;ätt har gett till känna för tredje man,
t. ex. den bank som har hand om utbetalningar för huvudmannens räkning,
att han inte vill gå med på rättshandl~ngen. Detta är ett utflöde av principen
att ett godmansförordnande inte fråntar huvudmannen hahs rättshandlin~sförmåga. För att presumtionen skall brytas måste emellertid huvudmannen ge till känna sin mening i förväg. Skull<: han i efterhand, sedan
rättshandlingen har ingåtts, ge uttryck för sitt ogillande, har detta ingen
verkan mot tredje man.
6 §I

Om en rättshandling som en god man har företagit far hul'udmannens
räkning inte blir bindande för lzm•udmannen enligt 5 §. är den gode
mannen skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne lider
på grund härav. Detta gäller dock inte, om rättshandlingen saknar bindande verkan mot huvudmannen. till följd av någon särskild omständighet,
som den gode mannen ilite kiinde .till och som tredje man inte med fog
kunde förutsätta att den gode mannen skulle känna till.
(Jfr 11

1

kap. 6 § i utredningens förslag 1)
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Paragrafen reglerar den gode mannens skadeståndsskyldighet gentemot
en godtroende tredje man.
Förutsättningen är att den gode mannen har företagit en rättshandling
för huvudmannens räkning som enligt 5 ~ inte b.lir bindande mot huvudmannen. Den skadeståndsskyldighet som den gode mannen ådrar sig motsvarar vad som enligt 25 § avtalslagen gäller för en fullmäktig som handlar
utanför sin behörighet.
Skadeståndsansvaret är strikt. med undantag för fall då rättshandlingen
inte blir bindande för huvudmannen till följd av någon särskild omständighet som den gode mannen inte kände till och som tredje man inte heller·
rimlige.n kunde förutsätta att den gode mannen skulle känna till. Som
exempel på sådana särskilda omständigheter kan nämnas att ett skriftligt
samtycke från huvudmannen visar sig vara förfalskat utan att bära spår
därav eller att huvudmannen i ett läkarintyg. vars vederhäftighet man
saknat anledning att ifrågasätta, felaktigt bedömts ha ett sådant hälsotillstånd som hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.
En förutsättning för tredje mans rätt till skadestånd är att han har
handlat i god tro. Därvid tillämpas sedvanliga kriterier (se t. ex. 39 §
avtalslagen). Har den gode mannen före rättshandlingen underrättat tredje
man om att han är osäker på om han har huvudmannens samtycke till
rättshandlingen eller huruvida huvudmannens hälsotillstånd är sådant att
kravet på samtycke kan eftergcs, kan tredje man inte hävda att god tro har
förelegat.
Om huvudmannens samtycke skall anses föreligga enligt presumtionsregeln i 5 § andra stycket. blir den gode mannens rättshandling bindande för
huvudmannen. Någon skadeståndsskyldighet blir då inte aktuell.
I fall där tredje man begär skadestånd av den gode mannen enligt denna
paragraf och den gode mannen hävdar att den av honom företagna rättshandlingen är bindande för huvudmannen. torde det åvila den gode
mannen att styrka detta i förhållande till tredje ·man.
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Den gode mannens skadeståndsskyldighet avser inte endast den kostnad

som motparten kan ha förorsakats genom att den gode mannen ingick
avtalet, det s. k. negativ.a kontraktsintresset, utan också den förlust som
motparten har drabbats av genom att avtalet inte är bindande. dvs. det
positiva intresset. Ersättningsskyldigheten kan alltså omfatta också en
utebliven vinst (jfr 15 kap: 18 §).

Om förvaltare

7 §1
Om det betriiffande någon föreligger en sådan situation som anges .i 4 §
och det inte iir tillräckligt att god man förordnas eller att den enskilde på
något annat mindre ingripande sätt filr hjälp. f<lr rätten förordna förvaltare för honom eller henne. Förraltar;1ppdraget skall anpassas till den
enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss
egendom eller angelägenhet eller egendom Öl'erstigande ett visst l'iirde.
1
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Rätten får ö1-er/åta åt örerförmyndaren att närmare bestämma uppdra!{els vmfattninf{.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 11 kap. 7 § i utredningens förslag I)
I paragrafen anges grundförutsättningarna för användningen av det nya
institutet förvaltare. En förvaltare kan förordnas, om någon på grund av
sjukdom. hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin
egendom eller sörja för sin person 01;h det inte är tillräckligt att god man
förordnas för honom eller henne elkr att den enskilde får hjälp på något
annat mindre ingripande sätt.
Ett förordnande om förvaltare är <.lltså förbehållet de situationer då ett
godmansförordnande inte är tillräckligt. Situationen kan vara sådan att det
utan vidare måste bedömas som meningslöst att förordna en god man för
den enskilde. Det kan också vara fdtga om ett fall då den enskilde _redan
har en god man men då samarbetet mellan huvudmannen och den gode
mannen inte fungerar och den gode mannen därför bör ersättas av en
förvaltare. Det måste dock på goda grunder kunna antas att det bristande
samarbetet inte endast är tillfälligt eller beroende av vem som har förordnats till god man.
Lika litet som när det gäller förordnande av god man enligt 4 § är
möjligheten att förordna förvaltare begränsad till fall då den enskildes
hjälpbehov är föranlett av ett psykiskt svaghetstillstånd. Allmän ålderdomssvaghet eller fysisk sjukdom är i sig tillräckligt. Det kan också vara
fråga om ett alkoholmissbruk eller riarkotikamissbruk av allvarligt slag
som gör att missbrukaren inte kan sköta sina angelägenheter på ett tillfredsställande sätt. Något krav på att tillståndet skall vara permanent har
inte heller uppställts. Avsikten är dock inte att förvaltare skall förordnas
vid fall av t. ex. övergående fysisk ~;jukdom. I en sådan situation torde
bistånd normalt kunna ordnas på något annat mindre ingripande sätt.
Över huvud taget skall, liksom fallet är vid förordnande av god man
enligt 4 §.prövas om inte den enskildes rättsliga eller ekonomiska angelägenheter kan bli tillfredsställande skötta på ett mindre ingripande sätt,
t. ex. genom en banks notariatavdelning, advokat eller annan uppdragstagare. När det gäller behovet av personlig omvårdnad måste förekomsten
av anhöriga beaktas. liksom möjligheten till insatser genom kommunal
social verksamhet eller sjukvård.
Att den enskilde normalt skall höras muntligt framgår av 11 kap. 16 §
andra stycket. I samma lagrum finns en bestämmelse om inhämtande av
yttrande från anhöriga m. fl. Vidare föreskrivs i 11 kap. 17 §att rätten inte
får förordna förvaltare utan att ha tillgång till läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes tillstånd.
I förevarande paragraf föreskrivs vidare att förvaltaruppdraget skall
anpassas till den enskildes behov i va1je särskilt fall och att det får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. I denna föreskrift ligger en möjlighet, som inte finns vid
de nuvarande omyndigförklaringarna. att avgränsa uppdraget för en förvaltare så att det passar varje enskilt fall. Detta kan ses som en vidareutveckling av den möjlighet att ta hänsyn tili varje enskilds behov som enligt 4 §
finns vid ett förordnande av god man.
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Med stöd av bestämmelsen kan en förvaltare t. ex. förordnas att förvalta
en viss angiven fastighet eller att företräda huvudmannen vid ingående av
kontokreditförbindelser eller kreditköp och andra låneavtal. I fall då den
enskilde uppbär pension eller annan löpande inkomst kan det ofta vara
lämpligt att låta honom själv disponera över en del. medan förvaltaren kan
få till uppdrag att bestämma över resten. Motsvarande bör gälla när den
enskilde har tillgångar på bank e. d. Det kan då vara lämpligt att en del av
medlen sätts in på en räkning där den enskilde själv får göra uttag, medan
tillgångarna i övrigt sätts in på en eller flera räkningar som förvaltaren
bestämmer över. eventuellt efter tillstånd från överförmyndaren enligt
bestämmelserna i 15 kap. Om förvaltarförordnandet rör banktillgodohavanden i mer än en bank, bör förvaltaren lämpligen se till att de belopp
som huvudmannen själv skall få förfoga över samlas hos en bank.
Ett förvaltarförordnande kan naturligtvis också omfatta en persons hela
egendom. såväl lös som fast. En förvaltare kan då få i uppdrag att t. ex.
''företräda X i alla ekonomiska angelägenheter''.
Det kan vara värt att uppmärksamma att ett begränsat förvaltarförordnande medför att huvudmannen har rätt att ingå rättshandlingar som inte
omfattas av förvaltarförordnandet. Om exempelvis förvaltare förordnas att
sköta den hjälpbehövandes fastighet, finns det inget som hindrar att den
hjälpbehövande t. ex. handlar på kredit eller skriver på borgensförbindelser. Detta kan naturligtvis - t. ex. i samband med utmätning - leda till att
fastigheten måste tas i anspråk för att infria de förbindelser som huvudmannen själv har ådragit sig. Om risk föreligger att huvudmannen skadar
sina angelägenheter på detta sätt, är det därför ofta påkallat att förvaltarförordnandet görs generellt.
Enligt nuvarande ordning är det möjligt att förordna en god man att
bevaka huvudmannens rätt i en viss rättegång. Som framgår av specialmotiveringen till 4 § föreslås att den möjligheten inskränks i viss mån. Det
skall vid förordnande av god man inte vara möjligt att, som för närvarande,
vid särskilda skäl efterge kravet på den enskildes samtycke. Sådana särskilda skäl har i tillämpningen av gällande rätt ansetts föreligga bl. a. om
den enskilde är part i rättegång och hans· psykiska tillstånd ·är sådant att
han inte själv kan föra sin talan. Skulle den enskilde i situationer av detta
slag vägra lämna sitt samtycke till förordnande av god man. kan det finnas
anledning att pröva om inte förvaltare bör förordnas för honom (se i detta
sammanhang 11 kap. I § och 34 kap. I § rättegångsbalken). Ett förvaltarförordnande är inte beroende av samtycke från den som ansökningen
avser, och förvaltaren blir genom förordnandet ensam behörig enligt 9 § i
förevarande kapitel. Förordnanden av detta slag kan ges oavsett om huvudmannen är kärande (sökande) eller svarande (motpart).
Slutligen föreskrivs i förevarande paragraf att rätten får överlåta åt
överförmyndaren att närmare bestämma förvaltaruppdragets omfattning.
Denna delegationsmöjlighet bör framför allt kunna utnyttjas när det är
aktuellt att låta den enskilde själv disponera över en del av sin pension e. d.
Eftersom bl. a. beloppsgränsen kan behöva ändras med vissa mellanrum
kan det vara lämpligt att låta överförmyndaren bestämma denna gräns
liksom andra detaljer. Rättens förordnande kan då utformas så att förvalta-
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ren får i uppdrag att "förvalta X' pen:;ionsmedel med de begränsningar och
förbehåll som överförmyndaren kan komma att meddela".
Överförmyndaren kan vid ett sådant förordnande i sin tur föreskriva
t. ex. att "av de pensionsbelopp som förvaltas åt X skall X själv förfoga
över I 000 kr per månad. utomjuni-·augusti och december då X själv har
rätt att förfoga över 2 000 kr per månad".
När det uppkommer behov av att ändra en sådan beloppsgräns - t. ex.
vid en pensionshöjning - får överförmyndaren inom ramen för rättens
delcgationsbeslut meddela ett nytt förordnande i frågan. Omprövningar
som går utöver denna ram får dock bara göras av rätten enligt 23 §.
Om en förvaltare inte rättar sig efter domstolens eller överförmyndarens
föreskrifter utan företar en rättshandling för huvudmannen utanför ramen
för sitt uppdrag. blir rättshandlingen enligt 11 § inte bindande för huvudmannen. I ett sådant fall kan förvaltaren enligt samma paragraf bli skadeståndsskyldig gentemot tredje man. Det kan vidare bli aktuellt att entlediga
förvaltaren med stöd av 20 §.
Skulle å andra sidan huvudmannen ingå rättshandlingar och ikläda sig
förpliktelser utöver vad som följer av förordnandet om förvaltare eller
överförmyndarens föreskrifter. blir de att bedöma enligt 9 och 10 §§.
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8 §I
Endast om det finns särskilda skäl får rätten förordna att förvaltaruppdraget skall omfatta
1. huvudmannens rätt att själv sluta avtal om (jänst eller annat arbete,
2. vad h111'udmannen genom eget arbete har förvärvat efter det att
förvaltare har förordnats, liksom al'kastningen av sådan egendom och vad
som har trätt i egendomens ställe samt
3. vad huvudmannen efter det a!t förvaltare har förordnats erhåller
genom gåva eller testamente under l'illkor att egendomen iflte skall omfattas ar förvaltarens rådighet.
(Jfr 11 kap. 10 § i utredningens förslag I)
Huvudregeln är att de angelägenheter som anges i paragrafen inte ingår i
uppdraget. Om rätten har meddelat ett förordnande av generell karaktär.
t. ex. "att företräda X i alla ekonomi:;ka angelägenheter". faller de angelägenheter som avses i denna paragrc.f utanför uppdraget. Är avsikten att
någon av dem skall ingå däri, måste detta anges särskilt i förvaltarförordnandet.
Särskilda skäl krävs till en början för att ett förvaltaruppdrag skall få
omfatta huvudmannens rätt att själv sluta avtal om tjänst eller annat
arbete. Motsvarande begränsning föreligger beträffande vad huvudmannen
har förvärvat genom eget arbete ef!er det att förvaltare har förordnats.
liksom beträffande avkastning av sådan egendom och substitut för egendomen. Bestämmelserna överensstämmer med vad SOQl föreskrivs i vissa fall
för underåriga i 6 kap. 12 §och 9 kap. 3 § FB.
I kravt:t på särskilda skäl ligger främst att huvudmannen skulle lida
skada av att ha egen rådighet. Han kan t. ex. välja en anställning som
1
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uppenbart inte är lämplig för honom. På samma sätt kan förfogandet över Prop. 1987/88: 124
arbetsinkomsten behöva inskränkas. om den. används till direkt skadliga
ändamål. Det är emellertid inte tillräckligt att huvudmannen är mindre
sparsam än normalt eller konsumerar till övermått. Vid fall av t. ex. mera
uttalat alkoholmissbruk eller förödelse av egendomen kan en inskränkning .
dock komma i fråga.
Som arbetsinkomst räknas inte pensionsmedel även om de till någon del
avser t. ex. tilläggspension enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring
och grundas på inkomst av förvärvsarbete.
I paragrafen föreskrivs vidare att huvudmannen i princip har egen förfoganderätt över egendom som han eller hon har fått genom gåva eller
testamente med villkor att egendomen skall vara undandragen förvaltarens
rådighet. Endast om det finns särskilda skäl får sådan egendom ingå i
förvaltaruppdraget. Liksom vid arbetsinkomst avser detta undantag framför allt fall då ett förfogande kan skada huvudmannen.
Bestämmelserna i denna del motsvarar vad som föreskrivs beträffande
underåriga i 9 kap. I och 4 §§ FB. Någon motsvarighet till bestämmelserna
i 9 kap. 5 § om rätt att ingå rättshandlingar inom en rörelse har inte ansetts
påkallad.
Ett förordnande enligt förevarande paragraf kan tas in i det ursprungliga
förvaltarförordnandet, om behovet redan då står klart. Skulle det först
senare visa sig att huvudmannen inte själv förmår handha någon av de
angelägenheter som nu avses, kan rätten ompröva förvaltarskapets omfattning enligt reglerna i 23 §.
Ett förordnande enligt denna paragraf meddelas av rätten. Prövningen
av dessa frågor kan inte delegeras till överförmyndaren.
9 §'
Fön·altaren har inom ramenför förraltaruppdraget ensam rådighet över
huvudmannens egendom och företräder denne i alla angelägenheter ·som
rör uppdraget.
(Jfr 11 kap. 8 § i utredningens förslag 1)

Genom bestämmelsen markeras skillnaden mellan en god man och en
förvaltare. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för
sina åtgärder utan har att handla på eget ansvar i huvudmannens intresse
och för dennes räkning.
Förvaltarens rådighet gäller enbart inom uppdragets ram sådan den har
angetts i rättens förordnande enligt 7 och 8 §§. eventuellt kompletterat
genom närmare föreskrifter av överförmyndaren. Uppdragets omfattning
kan emellertid också ha ändrats efter omprövning med stöd av 23 §.I 11 §
anges följden av att förvaltaren har handlat utanför uppdraget.
En konsekvens av förvaltarens ensamrådighet blir att eventuella fullmakter som huvudmannen har utfärdat före förvaltarförordnandet förlorar
sin verkan i motsvarande mån (se förslaget till ändring i 22 § avtalslagen)~
I fråga om egendom och angelägenheter som omfattas av uppdraget är
1
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förvaltarens rådighet alltså utan konkurrens från huvudmannen. Om emellertid förvaltaren enbart har förordnats att ha hand om huvudmannens
ekonomiska angelägenheter, har han inte någon bestämmanderätt över
huvudmannen i frågor av mera per:mnligt slag. Huvudmannen torde då
normalt själv få t. ex. ansöka om medlemskap i en ideell förening, om detta
inte medför några mera omfattande ekonomiska åtaganden. Även i de fall
då förvaltaren har förordnats att representera huvudmannen i någon ickeekonomisk fråga, t. ex. rörande den ~;ociala vårdlagstiftningen, bör huvudmannen ofta kunna tillerkännas en viss självständighet. Risken för negativa konsekvenser av kolliderande rättshandlingar på det området torde
vara försumbar med hänsyn till den officialprövning som åligger sociala
myndigheter m. fl.
I allmänhet bör huvudmannen också själv få bestämma i frågor som rör
hans boende liksom innehållet i erbjuden vård. En förvaltare bör således i
normala falt inte företräda huvudmannen när det gäller frågor om samtycke
till t. ex. operativa ingrepp. Detta hindrar naturligtvis inte att man från
bl. a. vårdinrättningars sida inhämtar förvaltarens synpunkter.
Den ensamrådighet som enligt paragrafen tillkommer förvaltaren inverkar inte på möjligheterna att utmäta egendom som står under förvaltning.
Sådan egendom skall också ingå i huvudmannens konkursbo.

Prop. 1987/88: 124

JO §I
Med förvaltarens samtycke får huvudmannen själv företa rättshandlingar
även i en angelägenhet som omfattas av förvaltaruppdraget. Om verkan
av avtal som huvudmannen har ingått utan samtycke gäller vad som
föreskrivs i 9 kap. 6 och 7 §§för underåriga.
(Jfr 11 kap. 9 § i utredningens förslag I)
I paragrafen ges huvudmannen rätt att med förvaltarens samtycke ingå
rättshandlingar även inom områden s•Jm omfattas av förvaltarens ensamrådighet. Om huvudmannen handlar u.tan sådant samtycke, blir rättsverkningen densamma som den som föreskrivs när en underårig handlar utan
förmyndarens samtycke. Det innebär att avtalet enligt huvudregeln inte
blir bindande, om samtycke inte ges. och att tredje man i vissa fall kan ha
att avvakta samtycke. Har avtalet fullgjorts eller, när det gäller arbetsavtal, fullgörs på ett behörigt sätt. får tredje man inte frånträda avtalet. Se
vidare 9 kap. 6 §.
Även beträffande huvudmannens faerbärings- och ersättningsskyldighet
i de fall ett avtal går åter gäller samma regler som för underåriga. Detta
följer av hänvisningen till 9 kap. 7 §.
11 §2

Om en farvaltare som har företagit en rättshandling för huvudmannen har
handlat utat(/"ör Jån·altaruppdraget, iir rättshandlingen inte bindande för
huvudmannen. Förvaltaren är i sådw1t fall skyldig att ersätta godtroende
tredje man skada som denne lider på grund härav.

(Jfr 11 kap. 12 § i utredningens förslag I)
1
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Uppdragets omfattning bestäms av rättens förordnande enligt 7 och 8 *§
eventuellt kompletterat genom närmare föreskrifter av överförmyndaren.
Omfattningen av uppdraget kan också ha omprövats med stöd av 23 §.
Förvaltarens skadeståndsansvar gentemot godtroende tredje man är
strikt. Undantagsregeln i 6 § andra stycket avseende god mans skadeståndsskyldighet har ingen motsvarighet när det gäller förvaltare. Som
framgår av specialmotiveringen till 6 tar den undantagsregeln främst
sikte på situationer då den gode mannen handlat i villfarelse med avseende
på förhandenvaron eller behovet av huvudmannens samtycke.
I likhet med vad som gäller för en god man motsvarar förvaltarens
skadeståndsansvar det s. k. positiva kontraktsintresset.
Har förvaltaren brutit mot föreskrifterna i 15 kap. om inhämtande av
överförmyndarens samtycke, gäller dessutom 15 kap. 17 och 18 §§.Även
skadeståndsbestämmelserna i 13 kap. 9 § kan bli tillämpliga.

Prop. 1987/88: 124

*

Gemen.l'amma bestämmelser
12 § 1

Till god man eller förrnltare skall 11tses en rättrådig. erfaren och i övrigt
lämplig man eller kvinna. Skall en god man förordnas att bemka en
11nderårigs eller bortavarande.i· rätt i diidsbo och har den avlidne gett
tillkänna vem den avlidne önskar till god man, skall denne förordna.i" om
han eller hon inte är olämplig.
Den som är 11nderårig får inte mra god man eller förvaltare.
(Jfr 11 kap. 13 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som handlar om gode mäns och förvaltares kvalifikationer,
motsvarar med vissa redaktionella ändringar vad som nu föreskrivs i 18
kap. 5 § första stycket och 11 kap. 5 § första stycket för göd man och
förmyndare.
Vid val av god man och förvaltare gör sig olika synpunkter gällande
beroende på det huvudsakliga syftet med förordnandet. Skall den gode
mannen eller förvaltaren främst sörja för huvudmannens person, ligger det
nära till hands att till uppdraget förordna en släkting till den hjälpbehövan- ·
de eller en annan närstående person. Är det däremot fråga om mera
krävande egendomsförvaltning eller bistånd i en rättslig angelägenhet av
mera kvalificerat slag, kan uppdraget behö,va anförtros en ekonomiskt eller
juridiskt kunnig person. Självfallet bör valet inte falla på en person som har
intressen motsatta den hjälpbehövandes.
Något hinder att förordna en socialtjänsteman föreligger inte. Däremot
kan inte uppdraget knytas till en viss befattning. Kan en socialtjänsteman,
på grund av att han lämnar sin befattning. inte ha kvar ett uppdrag som god
man eller förvaltare, får han entledigas från uppdraget enligt reglerna i 19 §
och ersättas av en annan person.
I fall där ett godmanskap helt eller delvis ersätts av ett förvaltarförord-

1
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nande, bör den som varit god man kunna utses till förvaltare. En sådan
lösning kan dock i en del situationer vara mindre lämplig, t. ex. om det har
uppstått motsättningar mellan den gode mannen och huvudmannen. I vissa
fall kan behovet av att granska de'I tidigare gode mannens förvaltning
utgöra ett skäl mot att anförtro denne uppdraget som förvaltare. Det nu
sagda gäller pf1 motsvarande sätt i s'tuationer då ett förvaltarskap ersätts
av ett godmansförordnande.
Av paragrafens andra stycke framgår att ett uppdrag som god man eller
förvaltare inte fär ges åt en underårig. Något motsvarande förbud avseendet. ex. personer som står under föf'1altarskap har inte kommit till uttryck
i lagtexten. Härvidlag får lämplighetskriterierna i första stycket anses
utgöra en tillräcklig avgränsning av den personkrets' som kan komma i
fråga för uppdraget.
)3

Prop. 1987/88: 124

~I

Niir omstiindighetcma påkallar det. kan flera gode män eller förmltarc
fi)rordnas fiir samma person.
Är flera gode män eller fiirl'llltare ansvariga för skada som de har
orsakat tredje man. svarar de solidariskt ./('ir ersättningen. Ersiittningsbelvppct skall slutligt fördelas mellan de ans1·ariga efter den grad av l'{ll/andc som (/i·ilar dem. Om någon sakncr ti/lgängar att betala sin andel med,
skall de iivriga.1· an.1·1•arighetfi'ir bristen bestiimma.1· pä samma sätt.
(Jfr 11 kap. 14 ~i utredningens förslc1g I)

Första stycket
Bestämmelsen motsvarar nuvarande 18 kap. 5 * andra stycket och 11 kap.
7 *första stycket. såvitt avser god man och förmyndare.
Det kan i detta sammanhang påpekas att det inte föreligger något hinder
mot att rätten beträffande samma pe:·son förordnar en god man för en viss
angelägenhet och förval.tare för en annan. En sådan ordning torde dock
endast undantagsvis komma i fråga.

Andra stycket
Detta stycke tar sikte på fall då flera gode män eller förvaltare har handlat
så att skadeståndsansvar enligt 11 kap. 6 resp. 11 *föreligger. En föreskrift
om solidariskt ansvar för skada som har vållats huvudmannen finns i 13
kap. 9 *andra stycket.

*

14
Godmanskap och förvaltarskap står under tillsyn av ih'e1jtmnyndaren och
tingsrii ttcn.
(Jfr 11 kap. 15 §i utredningens förslag I J

Paragrafen, som handlar om tillsyn över godmanskap och förvaltarskap.
1
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motsvarar vad som nu föreskrivs för god man i 18 kap. 6 *.
15 §I

Ansåkan omfiirordnande ar god man dia jiJrl'{Jlfarcfår göras m• ih'erförmyndarcn . .fi'irmyndare. den som 1111siik11ingen m·ser. 0111 han eller hon har
.(vllt sexton år. samt hans eller hennes make och närmaste sliiktingar.
Ansiikan om .fi'irordnande m'.f(irl"llltare ftlr också giira.1· m· god man som
ll\'St'S i 4 §.
Frågor om fi'irordnande av god man el/erJ{'irvaltare skall rätten också ta
upp :~jiih-mant, niir anledning j{"irekommer till det.
(Jfr 11 kap. 16 *i utredningens förslag I)

I paragrafen anges vem som får ansöka om förordnande av god man eller
förvaltare. Bestämmelserna motsvarar vad som nu föreskrivs i 18 kap: 14
jämförd med 1I kap. 17 §.
En ansökan från förmyndare kan bli aktuell dels när det är fråga om
godmansförordnande enligt 1-3 §§.dels när det är fråga om att förordna
god man enligt 4 §eller förvaltare för en underårig som närmar sig 18 års
ålder. Det kan då finnas behov att interimistiskt förordna en god man dler
förvaltare enligt 18 *·
När det gäller förvaltarskap ingår också gode män enligt 4 *i kretsen av
dem som får göra ansökan. En ansökan av en god man kan bli aktuell när
godmanskapet inte fungerar på grund av exempelvis kolliderande rättshandlingar.
Till '"närmaste släktingar" kan hänföras bröstarvingar. föräldrar och
syskon. Det är inte nödvändigt att sökanden är den som i släktskapshänsecnde står den hjälpbehövande allra närmast.
Av paragrafens tredje stycke framgår att rätten självmant kan ta upp
frågor om förordnande av god man eller förvaltare. Den möjligheten kan
komma till användning t. ex. om det i en rättegång visar sig att en part är i
sådant psykiskt tillstånd att han inte själv kan föra sin talan. Ett annat fall
är då rätten får kiinnedom att en tidigare förordnad god man eller förvaltare
har avlidit (jfr 22 § ).

*

16

§~

I ärende om .fi'irordnande 111· god 1111/11 eller fiin-li/tare .får någon som har
h·llt sexton år skall riittcn hercda denne til((iil/e all yllra sig, om det kan
ske.
I iirende om.f("irordnande m· god man enligt 4 ellcr.f('irvaltare skall. om
det inte iir ohehiil'iigt. rätten också inhämta yttrande .fi"än mak~ och
niimwste släktingar. ii1·e1förmyndaren, 1·årdinriittning, 1111zsorgsniimnd
och socialnämnd. Den som ansökningen a1·ser skall i ett sädant ärende
höras muntligen, om det kan ske utan skadafiir hunom eller henne och det
inte iir 11ppenhart att han eller hon inte förstår 1·ad saken giiller. Riitten
kan dock underlåta att hiira den enskilde muntligen om denne själv har
gjort ansiikan eller medgil'it del (frågasafla fi'irordnandet eller det annars
finns särskilda skiil.

*
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Myndigheter och inrättningar som anges i andra stycket är skyldiga att
lämna rätten sådana uppgifter som kan rara a1· betydelse i ärendet.
(Jfr 11 kap. 17

~

Prop. 1987/88: 124

i utredningens försläg I)

Första stycket
Bestämmelsen. som handlar om inhämtande av yttrande från den för
vilken ett godmans- eller förvaltarlorordnande har ifrågasatts, motsvarar
nuvarande 18 kap. 14 ~jämförd med 11 kap. 17 ~ andra stycket.
Yttrande skall inhämtas, om det kan ske. Rätten kan sålunda låta bli att
inhämta yttrande, om den enskilde är bortavarande eller ur stånd att
uttrycka en vilja. Har han själv ansökt om god man eller förvaltare. skall
han beredas tillfälle att yttra sig över sådant som har tillförts ärendet av
andra, t. ex. förslag på god man eller förvaltare.

Andra stycket
Med närmastt: släktingar avses främst bröstarvingar, föräldrar och syskon.
Skulle pågon av dem underlåta att efterkomma en begäran om yttrande,
kan rätten i regel utgå från att vederbörande inte har något att tillföra
ärendet. I vissa fall kan man tänka sig att synpunkter från exempelvis ett
syskonbarn kan vara av betydelse för rättens bedömning. Rätten är då
oförhindrad att inhämta yttrande från den personen. Rent allmänt kan
sägas att utredningen bör ges sådan omfattning att det står helt klart om
förutsättningarna för ett förordnande är uppfyllda.
Yttrande behöver inte inhämtas om det är obehövligt. Om t. ex. en
anhörig eller överförmyndaren är sökande torde inställningen från dem
framgå redan av ansökningen. Överförmyndaren bör dock alltid beredas
tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för uppdraget (jfr
nuvarande 18 kap. 13 ~). Yttrande från socialnämnd kan avvaras. om det
t. ex. gäller en person som under lång tid varit intagen för vård på vårdinrättning.
Vad som föreskrivs om inhämtande av yttrande gäller också när fråga
uppkommer om byte av god man eLer förvaltare. I sistnämnda fall torde
dock vissa yttranden ofta kunna anses obehövliga. Att den som skall
entledigas skall beredas tillfälle att yttra sig framgår av 24
Den som avses med en ansökan cm god man enligt 4 § eller förvaltare
skall höras muntligen. om det kan ske utan skada för honom och det inte är
uppenbart att han inte förstår vad saken gäller. Om det inte föreligger
hinder mot den enskildes hörande, är det alltså inte tillräckligt att han
yttrar sig skriftligen. utan han skall i princip inställa sig till sammanträde
med rätten. Detta överensstämmer i stort med vad som gäller i dag vid
ansökningar om omyndigförklaring men är en nyhet såvitt avser ansökningar om god man. Syftet med att den enskilde skall höras är i första hand
att rätten själv får bilda sig en uppfattning om hans hälsotillstånd m. m. När
han hörs. bör han också yttra sig över behovet och omfattningen av ett
godmanskap eller förvaltarskap.

*·

176

Rätten kan underlåta att höra den enskilde, om han själv har ansökt om
god man eller förvaltare eller har medgett det ifrågasatta förordnandet eller
om det annars finns särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan föreligga, om
det t. ex. bara är fråga om byte av god man eller förvaltare. Är det fråga om
godmanskap, bör förhör också kunna underlåtas om godmanskapet är av
mindre omfattning. Om god man skall förordnas för att t. ex. avveckla ett
hyresförhållande, kan det vara onödigt att höra den enskilde muntligt. Det
bör dock mera sällan komma i fråga att underlåta förhör av en sådan
anledning i ärenden om förordnande av förvaltare.
Frågan huruvida den enskildes sinnestillstånd hindrar att han hörs torde
normalt få avgöras med ledning av det läkarintyg eller den motsvarande
utredning som skall föreligga enligt 17 §. Om den enskilde inte kan höras
på grund av sitt sinnestillstånd, skall god man förordnas enligt 20 kap. 2 §.
Förordnas inte en sådan god man, kan den enskilde få ett rättegångsbiträde
enligt 20 kap. 2 a §.

Prop. 1987/88: 124

Tredje stycket
Bestämmelsen innebär att exempelvis myndigheter inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten inte med hänvisning till sekretesslagstiftningen
kan underlåta att lämna vissa upplysningar i ett infordrat yttrande, jfr
I kap. 3 §, 7 kap. I och 4 §§samt 14 kap. I §sekretesslagen (1980: 100).
För t. ex. läkare i privat verksamhet innebär bestämmelsen en regel om
uppgiftslämnande utan hinder av den tystnadsplikt som här gäller (jfr 6 §
lagen 1980: 11 om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. tl.). De
sekretessbelagda uppgifter som domstolen genom förevarande bestämmelse kan komma att erhålla är sekretessbelagda också hos domstolen i den
omfattning som anges i 12 kap. sekretesslagen.
17 §I
/11nan riittcn förordnar fc'in·altare skall den inhämta läkarintyg eller annan
likvärdig 11tred11i11g om de11 enskildes hälsotillstånd. Sådan utredning
krävs också när domstolen skall förord11a god ma11 enligt 4 § utan att den
enskilde har samtyckt till det.
Regeri11ge11 eller den my11dighet som regeri11gen bestämmer filr meddela
11ärmare föreskrifter om såda11 utredning som m·ses iför.\'/a stycket.

(Jfr 11 kap. 18 §i utredningens förslag Il

Första stycket
Domstolen får inte förordna förvaltare eller god man enligt 4 § utan att den
enskilde har lämnat sitt samtycke. om det inte genom läkarintyg eller på
annat likvärdigt sätt föreligger utredning om den enskildes tillstånd. Möjligheten att efterge kravet på samtycke vid förordnande av god man enligt
4 § är inskränkt till fall då den enskildes sinnestillstånd hindrar att hans
mening inhämtas.
1
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Läkarintyg är således inte obligatoriskt. Det är inte nödvändigt att
läkaren har specialistkompetens i t. '~x. psykiatri. Vidare behöver intyget
inte ha utfärdats i det aktuella ärendet. Föreligger det ett färskt uttalande
från läkare som har gjorts för ett annat ändamål. kan detta således ibland
godtas. På motsvarande sätt kan det när det gäller en person som sedan
lång tid är föremål för vård på vårdinrättning vara tillräckligt att hälsotillståndet styrks genom journaluppgifter jämte utlåtande från en kompetent
befattningshavare.
Är det fråga om byte av god man eller förvaltare, torde rätten normalt
inte behöva införskaffa nytt läkarintyg e. d. utan kunna nöja sig med den
utredning som redan föreligger.

Prop. 1987 /88: 124

Andra stycket
Med stöd av denna delcgationsbestämmelse kan regeringen exempelvis
uppdra åt socialstyrelsen att meddela de föreskrifter som kan behövas för
att få en enhetlig tillämpning bland läkarna vid avgivande av intyg, t. ex. på
en särskild blankett.
18 § 1
Kan slutligt hes/ut ej ges omedelhart i ärende vmförordnande av god man
eller förvaltare, fär rätten, om den enskildes angelägenheter kräver omedelhar rärd eller ett dröjsmål annars skulle medf6ra uppenhar skada fiir
den enskilde, förordna god man eller förra/tare för tiden till dess ärendet
slutligt m·görs. Förordnande m· dettc. slag av god man som avses i 4 §eller
förvaltare kan meddelas ären .fi'ir de;1 som är underårig att gälla från och
med den dag då han eller !zon fvller 1mon år.
Innan hes/ut enligt första stycket meddelas skall den som ansökningen
m·ser ha fått tillfälle att yttra si[?. om det kan ske utan större tidsförlust och
utan skada fiir honom eller henne.
Beslut enligtf1>rsta stycket fär niir .mm helst ändras av rätten.
(Jfr 11 kap. 19 § i utredningens förslag I)
Först<! stycket motsvarar i stort vad som nu föreskrivs enligt 18 kap.
14 §och 11 kap. 15 §i fråga om god man och förmyndare.
Enligt första stycket kan ett interimistiskt beslut om sådan god man som
avses i 4 § eller om förvaltare meddelas även beträffande den som är
underårig att gälla från och med den dag han fyller arton år. Bestämmelsen
avser att förhindra att någon vid uppnådd myndighetsålder skulle sakna
erforderligt skydd. Någon möjlighet att annat än interimistiskt förordna en
god man enligt 4 § eller en förvaltare för den som är underårig finns inte.
Av andra stycket följer att hörande också kan underlåtas, om den
enskilde inte skulle förstå vad saken gäller (jfr 16 §andra stycket).

19 §2
Om en god man ellerförl'llltare inte längre behövs. skall rätten hes/uta att
1

~
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godmanskapet eller förvaltarskapet skall upphöra. Har god man förordnats enligt 3 .9 1-5, skall den gode mannen entledigas så snart huvudmannen begär det. När en god man eller fön•altare har slutfört sitt uppdrag,
skall han genast anmäla det till rätten.
En god man eller.förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad.från
sitt uppdrag. Skall godmanskapet eller förvaltarskapet fortsätta. är han
dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 11 kap. 20 § i utredningens förslag 1)
Paragrafen motsvarar till viss del vad som nu föreskrivs i 18 kap. 5 §
tredje stycket och 10 § samt 11 kap. 8 ~ för god man och förmyndare.
För att kunna besluta att exempelvis ett förvaltarskap skall upphöra kan
rätten behöva ha tillgång till läkarintyg eller annan utredning som avses i
17 §. Rätten kan också behöva inhämta yttrande från anhöriga m. tl.,
liksom naturligtvis från den enskilde själv, om det inte är han som har
begärt att förvaltarskapet skall upphöra. Rätten har emellertid frihet att
bestämma vilken utredning som krävs.
Om en god man har förordnats med huvudmannens samtycke enligt 4 §
och huvudmannen begär att godmanskapet skall upphöra, brister en av
förutsättningarna för förordnandet, nämligen huvudmannens samtycke.
Under förutsättning att hans tillstånd inte är sådant att kravet på samtycke
enligt 4 § kan efterges, bör rätten i den situationen entlediga den gode
mannen. I vissa fall kan det därvid finnas skäl att ersätta godmanskapet
med ett förvaltarförordnande, som inte kräver samtycke från huvudmannen.
Vid huvudmannens frånfälle behöver rätten inte fatta beslut om att
godmanskapet eller förvaltarskapet skall upphöra. Det räcker a·tt rätten
antecknar dödsfallet i förmynderskapsboken och avför inskrivningen.
Dessutom bör den gode mannen eller förvaltaren samt överförmyndaren
underrättas om åtgärden.
Liksom överförmyndare i dag är skyldiga att regelbundet gå igenom sina
förmynderskapsän:nden bör en viktig uppgift för dem vara att bevaka alla
godmans- och förvaltarärenden och göra framställning hos rätten om att
godmanskapet eller förvaltarskapet skall upphöra, så snart det finns anledning anta att det inte längre behövs. Överförmyndaren har enligt 21 §
behörighet att göra sådan framställning.
Regeln om skyldighet att anmäla att ett uppdrag slutförts tar främst sikte
på gode män. En sådan anmälan kan dock bli aktuell även vid begränsade
förvaltaruppdrag, t. ex. ett uppdrag att företräda huvudmannen i en viss
rättegång.

20 §I
En w1d man eller förvaltare skall entledigas. om han eller hon vid utövandet m· sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse. om han
eller hon kommer pä ekonomiskt obestånd och på grund därav är olämplig
att vara god man eller förvaltare eller om han eller /zon m· någon annan
orsak inte längre iir lämplig att inneha sitt uppdrag.
1
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Uppkommer fråga om att enlig;' fiirsta stycket. entlediga en god man
eller ji"irmltare och kan slutligt beslut inte ges omedelhart. får rätten, om
dröjsmål skulle me1tföra fara för huvudmannen .. besluta att den gode
mannen eller f(}rrnltaren skall skiUas från sitt uppdrag för tiden till dess
ärendet m·giirs.
(Jfr 11 kap. 21

Prop. 1987 /88: 124

*i utredningens förslag I)

Paragrafen, som reglerar entledigandefrågor vid fall av missbruk m. m.,
motsvarar med vissa redaktionella ändringar vad som nu föreskrivs i 18
kap. 5 §tredje stycket och 11 kap. 9 §samt 18 kap. 14 *och 11 kap. 16
beträffande god man och förmyndare.

*

2) §I

Ansökan om entledigande al' en god man eller förvaltare och om upphörande m· godmanskap eller ji"irrnltarskap ftlr göras m· någon ar dem som
a1·ses i 15 § ji"irsta stycket eller m· den gode mannen eller förl'a/taren.
Rätten får också .1jiilvmant ta upp frågor som avses i fiJrsta stycket.
(Jfr 11 kap. 22 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som handlar om vem som får ta initiativ till entledigande av
en god man eller förvaltare och urphörande av godmanskap eller förvaltarskap, motsvarar vad som nu gäher enligt 18 kap. 14 §och 11 kap. 17 §
första stycket för god man och förmyndare. Om en person utanför kretsen
av ansökningsberättigade gör en framställning som nu avses, kan rätten
med stöd av andra stycket ta upp frågan till prövning. Den som gjort
framställningen är i denna situation inte att anse som part i ärendet. I
specialmotiveringen till 19 har understrukits vikten av att överförmyndarna fortlöpande bevakar sina god mans- och förvaltarärenden och tar de
initiativ som behövs.

*

*

22
Dör en god man eller fiirl'altare, .1kall den som har boet i sin 1·ård utan
dröjsmål anmäla förhållandet till den tingsrätt där godmanskapet eller
förvaltarskapet är eller skall 1·tira inskril'et.
(Jfr 11 kap. 23

~

i utredningensförslag I)

Paragrafen. som behandlar det fallet att en god man eller förvaltare dör.
motsvarar vad som nu föreskrivs i 18 kap. 5 § tredje stycket och 11 kap.
10 §för godmanskap och förmynderskap.

23

~z

Rätten är skyldig att på ansökan av mlgon al' dem som anges i 15 §första
stycket eller m· den gode mannen eller förl'a/taren ompröm ett godmanskaps eller förl'altarskaps omfattning. Rätten kan också utan ansökan
göra en sådan omprövning.
Innan rätten meddelar hes/ut enligt .fiJrsta stycket, skall den gode
mannen eller förvaltaren samt öve1:fi'irmy11dare11 och huvudmannen here-

1
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das tillfälle att yttra sig.
Kan slutlif~t beslut inte ges omedelbart, får riitten, om dröjsmål skulle
medji)rafaraför huvudmannen. meddela beslut i.fråganfiir tiden till dess
ärendet avgörs. I fråga om sådant beslut tillämpas bestiinunelserna i 18 §
andra och tredje styckena.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 11 kap. 24 § i utredningens förslag I)

Första stycket
Bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ett godmanskap eller förvaltarskap vid varje tillfälle har den lämpligast möjliga omfattningen. De ger
möjlighet att både öka och minska vidden av ett förordnande. Rättens
beslut kan t. ex. innebära att ett förvaltarskap begränsas till viss egendom
eller att en ny beloppsgräns införs för den enskildes rätt att bestämma över
sina inkomster. Som nämnts i specialmotiveringen till 7 § har överförmyndaren möjlighet att inom ramen för ett enligt den paragrafen meddelat
delegationsbeslut omprövat. ex. en beloppsgräns av nu avsett slag. Utanför den ramen får omprövningen bara göras av rätten.
En omprövning kan också leda till att ett förvaltarskap upphör och
ersätts med förordnande av god man eller omvänt. Innan ett sådant beslut
fattas, måste emellertid rätten beakta utre.dningskraven enligt 16 och
17 §§.Även vid en mera ingripande förändring inom ramen fört.ex. ett
förvaltarförordnande bör dessa paragrafer vara vägledande för utredningen. Det kan gälla exempelvis en utvidgning av ett förordnande att bevaka
huvudmannens rätt i en viss rättegång till att omfatta även uppgiften att
företräda honom i alla ekonomiska angelägenheter.
Det kan inte uteslutas att rätten i vissa fall får ett stort antal omprövningsärenden t. ex. genom att huvudmannen själv påkallar prövning. Skulle huvudmannen återkomma gång på gång med en uppenbart ogrundad
ansökan, kan emellertid rättens prövning bli summarisk.
Anledning för en tingsrätt att självmant ompröva omfattningen av ett
förvaltarskap kan uppkomma genom exempelvis information från boupp-.
tcckningsavdelningen vid tingsrätten.

Andra stycket
När det gäller huvudmannens möjligheter att yttra sig får naturligtvis
dennes hälsotillstånd betydelse (jfr specialmotiveringen till 16 § andra
stycket).
Utöver vad som följer av lagbestämmelsen är rätten givetvis oförhindrad
att när så erfordras införskaffa ytterligare utredning. Som nyss nämnts kan
ibland utredningskraven enligt 16 och 17 §§ bli tillämpliga.

Tredje stycket
Bestämmelserna kommer antagligen att få störst betydelse vid utvidgning
av förvaltaruppdrag. I sådana fall kan det vara viktigt att huvudmannens
egendom omedelbart ställs under förvaltarens rådighet. Det kan t. ex. röra
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sig om arbetsförtjänst eller annan egendom som avses i 8 §.Det finns här
ingen motsvarighet till regeln i 9 kap. 3 § andra stycket om förmyndares
möjlighet att omhänderta underårig:; egendom.
I fråga om den utredning som skall föregå ett interimistiskt beslut har
hänvisats till vad som i 18 § föreskrivs beträffande interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare. Huvudmannen skall alltså få tillfälle att
yttra sig i frågan, om det kan ske utan större tidsförlust och utan skada för
honom.
Av hänvisningen till 18 §tredje stycket följer att ett interimistiskt beslut
när som helst får ändras av rätten.

Prop. 1987/88: 124

24 §I
Ingen får förordnas till god man e.'ler förvaltare eller entledigas från ett
sådant uppdrag 111an att hafått til/ftille att yttra sig. Är det fråga om beslut
enligt 20 § andra stycket, skall den gode mannen eller förvaltaren beredas
tillfälle att yttra sig, om det inte är )ara i dröjsmål.
(Jfr 11 kap. 25 §i utredningens förslag I)
Paragrafen, som handlar om hönmde av god man och förvaltare i olika
fall. motsvarar vad som nu i 18 kap. 14 §samt 11 kap. 14 §och 16 §andra
stycket föreskrivs för god man och förmyndare. För att den gode mannen
eller förvaltaren snabbt skall kunna avstängas när det finns en överhängande risk att han vållar huvudmannen skada gäller enligt paragrafen att
yttrande i fall som avses i 20 § andra ·stycket kan avvaras om det är fara i
dröjsmål.
25 §2
Frågor om förordnande eller entledigande av god man enligt I eller 2 § ta.1·
upp av den tingsriitt diir förmynderskapet eller motsvarande ställföretriidarskap är eller skall vara inskrii·et. Är det fråga om fi"jrmynderskap som
inte skall 1•ara inskrivet. avgörs frågan om behiirig domstol med tillämpning m• 12 kap. I §andra stycket.
Uppkommer vid utredning av ett dödsbo fråga om förordnande av god
man enligt 3 §.hör ärendet till den töngsrätt varunder boet lyder. Skall god
man annars förordnas enligt 3 §, tc.·s ärendet upp m· tingsrätten i den ort
diir den .för vilken god man skall förordnas har egendom eller där annars
behov m· god man har yppat sig.
Andra frågor som gäller godmwzskap enligt 1-3 §§ tas upp av den
tingsrätt där godmanskapet är inskrivet.
(Jfr 11 kap. 26 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som anger vilken domstol som är behörig att ta upp olika
frågor rörande god man enligt 1-3 §§, motsvarar regleringen i den nuvarande 18 kap. 12 §. Första stycket har utformats så, att det även täcker fall
då det är fråga om förordnande eller entledigande av god man enligt 2 §för ·
den som redan har god man eller förvaltare men där det föreligger motstridiga intressen.
1
2
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Forumbestämmelserna beträfffande godmanskap enligt 4 § överensstämmer med dem som gäller förvaltarskap och har därför upptagits i 26 §.

Prop. 1987/88: 124

26 §
Ansökan om förordnande av god man enligt 4 § eller av förvaltare tas upp
av tingsrätten i den ort där den som avses med ansökningen har sitt
hemvist eller, om han eller hon inte har hemvist i riket. av Stockholms
tingsrätt.
Andra frågor som gäller godmanskap enligt 4 § eller förvaltarskap tas
upp av den tingsrätt där godmanskapet eller förvaltarskapet är inskrivet.
(Jfr 11 kap. 27 § i utredningens förslag I)

Första stycket
Att ansökan om förordnande av god man enligt 4 § eller förvaltare tas upp
av tingsrätten i den ort där den enskilde har sitt hemvist innebär för
godmanskapens del en ändring jämfört med gällande bestämmelser. Enligt
nuvarande 18 kap. 12 §andra stycket förordnas god man enligt 18 kap. 3 §
av den rätt där den enskilde har egendom eller eljest behov av god man
visat sig. Ändringen syftar till att man lättare skall kunna kontrollera om
god man är förordnad för en person som kan ifrågasättas ha ett hjälpbehov
av det slag som avses i 11 kap. 4 §.Det är också en fördel att forumreglerna överensstämmer med dem för förvaltarskap.

Andra stycket
Andra stycket behandlar andra frågor som rör godmanskap enligt 4 § eller
förvaltarskap. Dessa frågor skall handläggas av den domstol där godmanskapet eller förvaltarskapet är inskrivet. Inskrivningsforum gäller således
för t. ex. frågor om entledigande av god man eller förvaltare, förordnande
av ny sådan eller omprövning enligt 23 § av ett godmanskap eller förvaltarskap.
Av 12 kap. 2 §följer att godmanskap och förvaltarskap skall skrivas in
vid den tingsrätt där ansökan gjordes. I 12 kap. 3 § finns regler om ny
inskrivning när huvudmannen bytt hemvist.
27 §I
Rättens beslut i frågor som Kiiller godmanskap eller förvaltarskap får
överklagas, förutom av den som beslutet rör, av var och en som har rätt
att göra ansökan i frå!(arl. Förmyndare eller annan ställföreträdare får
dock inte överklaga beslut enligt 2 §första och andra styckena.
(Jfr 11 kap. 28 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som behandlar rätten att överklaga, motsvarar vad som nu
föreskrivs i 18 kap. 14 §och 11 kap. 17 §tredje stycket för god man och
förmyndare. Beskrivningen av fall då rätt till överklagande inte föreligger
har dock anpassats till 2 §.
1

Ändrad lydelse i propositionsförsfaget.

183

28 § 1
Riitten skall genast kungöra beslut .'Jm anordnande eller upphörm:1de av
förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidrtingur.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 11 kap. 29 § i utredningens förslag I)
Under bestämmelsen faller även ii1terimistiska förordnanden av förvaltare enligt 18 §. Andra beslut som gäller förvaltarskap, t. ex. beslut efter
omprövning enligt 23 §,behöver där~:mot inte kungöras.
Bestämmelsen tar i första hand sikte på beslut av tingsrätten men är
också tillämplig på beslut i högre instans efter överklagande Ufr nuvarande
JO kap. 17 § andra stycket).
Syftet med kungörelsen är att ge tredje man kunskap om att förvaltarskap har anordnats eller upphört. Det erfordras emellertid inte att alla
detaljer i rättens beslut kungörs. De1 bör vara tillräckligt att kungörelsen
anger t. ex. att "tingsrätten har beslutat att förordna förvaltare åt X med
uppdrag att förvalta viss egendom ... alt. ... företräda denne i vissa angelägenheter''.

12 kap. Om inskrivning av förmynderi;kap, godmanskap och förvaltarskap
Rubriken har ändrats så att den också innefattar godmanskap och förvaltarskap.

2§
Godmanskap och förvaltarskap skall skrivas in vid den tingsrätt där ansökan om anordnande av godmunskapet eller förvaltarskapet gjordes.
(Jfr 12 kap. 2 § i utredningens förslag I)
Motsvarande föreskrift finns nu i IF kap. 7 § första stycket när det gäller
godmansförordnanden.

3 §2
Finner den tingsrätt där ett förmynderskap är inskrivet, med hänsyn till
den omyndiges eller hans föräldrars boningsort eller av annan orsak, att
tillsynen över förmynderskapet lämpligen bör flyttas över till en annan
tingsrätt. får den tingsrätt där förmynderskapet är inskrivet besluta om
det. Underrättelse om beslutet skall utan dröjsmål ges till den tingsrätt dit
tillsynen flyttas. och förmynderskape1: skall skrivas in där.
Första stycket tillämpas iil'en ifråga om godmanskap enligt 11 kap. 13 §§.Överflyttning av godmanskap som avses i 11 kap. I eller 2 §får dock.
om även förmynderskapet eller mot.n·arande stii//företrädarskap iir inskrivet, inte ske annat än i samband med överflyttning av detta.
Om den tingsrätt där ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller ett förvaltarskap är inskrivet får kännedom om att huvudmannen har fått sitt
hemvist på en ort som hör under en annan tingsrätt, skall den förstnämnda

1
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tingsrätten flytta Öl'er tillsynen dit. Ui1derrättelse om beslutet skall utan
dröjsmäl ges till den tingsrätt dit tillsynen har flyttats. och godmanskapet
eller förmltarskapet skall skriwu in där.
(}fr

Prop. 1987/88: 124

12 kap. 3 § i utredningens förslag I)

Första stycket
I första stycket har vissa språkliga ändringar gjorts. Bestämmelserna kommer i fortsättningen, liksom övriga regler om förmynderskap, att gälla
förmynderskap för underåriga.

Andra stycket
Bestämmelsen motsvarar vad som nu föreskrivs i 18 kap. 7 § andra stycket.

Tredje stycket
Bestämmelserna medför att ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller ett
förvaltarskap i princip alltid är inskrivet vid tingsrätten på den ort där
huvudmannen har sitt hemvist. Detta är till fördel för bl. a. den som står i
begrepp att träffa avtal med någon som kan tänkas ha god man eller
förvaltare. Han kan då kontrollera hos tingsrätten i vederbörandes hemort
hur det förhåller sig.
Tingsrätten torde normalt få underrättelse från överförmyndaren om att
huvudmannen har flyttat. U ndcrrättelse kan emellertid också lämnas direkt av den gode mannen eller förvaltaren. Det får anses ligga i deras
uppdrag att alltid hålla sig informerade om förändringar i huvudmannens
bosättning. Som framgår av 11 §jämförd med 19-24 och 27 §§ folkbokföringslagen (1967: 198) leder inte alla flyttningar till ändrad kyrkobokföring.
Speciella regler finns för bl. a. boende i servicehus resp. intagning på
sjukvårdsinrättning (23 resp. 24 §). Den gode mannen eller förvaltaren bör
i princip inte göra någon tolkning av dessa bestämmelser utan enbart
anmäla flyttningen till överförmyndaren eller tingsrätten, som sedan får
undersöka om förändringen också har medfört ändrad kyrkobokföring och
därav följande ändring av mantalsskrivningen. En följd av kopplingen till
folkbokföringen är att flyttningar mellan vårdinrättningar i närliggande
kommuner normalt inte behöver medföra att tillsynen överflyttas.
Huvudmannens flyttning kan men behöver inte medföra att också god
man eller förvaltare byts. Även om huvudmannen och den gode mannen
eller förvaltaren har skilda hemvist kan uppdraget i många fall utföras
tillfredsställande. Av 17 kap. 2 § andra stycket jämfört med 17 kap. 7 §
framgår att överförmyndaren i huvudmannens kommun kan begära hjälp
av överförmyndaren i den gode mannens eller förvaltarens distrikt när det
gäller tillsynen.
4§

När förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skrivs in, skall tin[?s-
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rätten, om det behövs, ange vilken överförmyndare som skall utöva tillsynen.
I fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap, godmanskap
eller förvaltarskap från en överförmyndare till en annan inom samma
domsaga tillämpas 3 §.

Prop. 1987/88: 124

(J fr 12 kap. 4 § i utredningens förslag 1)

Paragrafen, som för närvarande reglerar vilken överförmyndare som
skall utöva tillsyn över ett förmynderskap, har gjorts direkt tillämplig
också på godmanskap och förvaltarskap. För godmanskapens del är paragrafen för närvarande tillämplig genom en hänvisning i 18 kap. 7 §.

5§
Tingsrätten skall se till att förmynde:·skap skrivs in och förmyndare förordnas, då det skall ske.
(Jfr 12 kap. 5 §i utredningens förslag I)

Paragrafen har jämkats språkligt. Det har inte ansetts påkallat att göra
paragrafen tillämplig på godmanskap och förvaltarskap. Att sådana skall
skrivas in vid tingsrätten framgår av 2 §. Vidare föreskrivs i 11 kap. 15 §
tredje stycket att rätten självmant kan ta upp frågor om förordnande av god
man eller förvaltare.
Det har inte heller ansetts motiverat att bygga ut 7 § att gälla annat än
förmynderskap.
6§

Då rätten har meddelat beslut om inskrivning av förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap. skall anteckning därom ske i förmynderskapsbok
som.förs hos tingsrätten.
(Jfr 12 kap. 6 §i utredningens förslag I)
Paragrafen har gjorts direkt tillämplig på såväl förmynderskap som godmanskap och förvaltarskap.

13 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, god mans och förvaltares
plikter

Rubriken har fått ändrad lydelse. för att omfatta också god man och
förvaltare.

*I

2
Uppstår fråga om rättshandling mellan en myndling och förmyndaren eller
hans make eller någon som han företräder, har förmyndaren inte rätt att
företräda myndlingen enligt I §. Ht.;r syskon gemensam förmyndare, får
denne dock företräda myndlingarna vid arvskifte dem emellan, om de inte
har inbördes stridande intressen.
En god man eller förvaltare har inze rätt att företräda sin huvudman, om
det uppstår fråga om rättshandling mellan å ena .vidan huvudmannen och
1
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å andra sidan den gode mannen eller förvaltaren, dennes make eller 11ågon
som de11 gode ma1111en eller förvaltaren företräder.
Har en förmyndare, god man eller jårvaltare slutit avtal i strid med
första eller andra stycket, tillämpas 9 kap. 7 § första stycket i fråga om
återbärings- och ersättningsskyldighet.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 13 kap. 2 § i utredningens förslag I)
Första stycket har jämkats språkligt. Samtidigt har en motsvarande regel
införts i andra stycket för det fallet att det uppstår fråga om rättshandling
mellan å ena sidan den som har god man eller förvaltare och å andra sidan
den gode mannen eller förvaltaren, hans make eller någon som den gode
mannen eller förvaltaren företräder.
Tredje stycket motsvarar beträffande förmyndare nuvarande andra stycket.
Enligt 11 kap. 2 § andra stycket skall en särskild god man förordnas för
den enskilde, om det skall företas en rättshandling för honom och den
ställföreträdare som den enskilde annars har är obehörig enligt förevarande paragraf.
3§

Förmy11dare skall med omsorg och nit 1•årda myndlingens rätt och främja
ha11s bästa. Härvid skal/förmyndaren se till att myndlingens medel i skälig
omfattning används till nytta för myndlingen.
(Jfr 13 kap. 3 § i utredningens förslag I)

Paragrafen, som handlar om förmyndares skyldigheter, motsvarar nuvarande 4 §.
4 §t

Gode män och förvaltare skall omsorgsf1tllt och noggrant 1ttföra sina
1tppdrag. Vid förvaltning m• hul'ltdmannens medel skall de se till att
medlen i skälig omfattning används till nytta för huvudmannen.

(Jfr 13 kap. 4 § i utredningens förslag I)
Motsvarande bestämmelser gäller redan i dag för gode män.
Vilka insatser som gode män och förvaltare mera i detalj skall göra blir i
första hand beroende av hur deras förordnande är utformat. De huvuduppgifter som kan komma i fråga är, som framgår av 11 kap. 4 och 7 §§. att
bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja
för hans person. I många fall torde emellertid gränsen komma att dras
snävare, så att den gode mannen eller förvaltaren får i uppgift att t. ex.
förvalta en viss närmare angiven egendom (se vidare specialmotiveringen
till 11 kap. 7 §). I ett uppdrag att förvalta viss egendom ingår i regel
uppgiften att bevaka huvudmannens rätt inför domstol och andra myndigheter i angelägenheter som rör egendomen. Vilka insatser som krävs av
den gode mannen eller förvaltaren blir också i någon mån beroende av
uppdragets längd.
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I den allmänna motiveringen (avsnitt 2.3.3 och 2.4.2) har särskilt berörts
vilket ansvar fö.r huvudmannens person som bör åvila gode män och
förvaltare. Ett sådant ansvar uppkommer naturligtvis i första hand när det
uttryckligen framgår av förordnandet. Men även i andra fall torde den gode
mannen eller förvaltaren många gånger vara skyldig att svara för en viss
personlig intressebevakning. Detta följer bl. a. av bestämmelsen om att
den som förvaltar huvudmannens mt:del skall se till att de i skälig omfattning används till huvudmannens nytra. För att kunna uppfylla detta krav
måste den gode mannen resp. förvaltaren skaffa sig kännedom om huvudmannens personliga förhållanden och undersöka i vilket avseende medlen
kan göra mest nytta.
Den gode mannen eller förvaltaren bör således hålla sig informerad om
bl. a. huvudmannens boendeförhållanden, hans behov av vård eller social
service samt omfattningen och behovet av sociala kontakter och rekreation. Om det konstateras brister, har den gode mannen eller förvaltaren
skyldighet att så långt möjligt försöka se till att de avhjälps. Kontakt kan då
behöva tas med anhöriga eller sociala organ. I många fall torde det också
vara befogat att huvudmannens medel används för att bekosta en bättre
bostad eller en bättre form av vård. Det kan också ligga i huvudmannens
intresse att få göra en rekreationsresa e. d. I de fall huvudmannen är
intagen på en vårdinrättning bör den gode mannen eller förvaltaren inhämta de synpunkter som från medicin:;kt eller kurativt håll kan finnas på
medelsanvändningen.
Även om den gode mannens eller förvaltarens uppdrag är av begränsad
omfattning torde det ofta vara naturligt att han träffar sin huvudman och
ägnar sig åt en viss kurativ verksamhet. För de gode männens del gäller
dessutom att de i princip är skyldiga att inhämta huvudmannens samtycke
till varje rättshandling (se 11 kap. 5 §). Det föreskrivs också i 13 kap. 5
andra stycket att såväl gode män som förvaltare bör, så långt det lämpligen
kan ske, inhämta huvudmannens och dennes makes mening i angelägenheter av vikt.
Vilket mått av personlig intressebevakning som den gode mannen eller
förvaltaren skall ägna sig åt beror naturligtvis, utöver förordnandet, också
på omständigheterna i det särskilda fallet. Om huvudmannen har make
eller andra anhöriga är det naturligt att dessa i första hand svarar för
personlig omvårdnad och. intressebevakning. Det är alltså inte meningen
att en god man eller förvaltare skall ··:a ifrån de anhöriga sådana uppgifter
som dessa vill och lämpligen bör ha hand om. På motsvarande sätt blir de
gode männens och förvaltarnas ansvar för huvudmannens person i de
flesta fall mindre. när huvudmannen är intagen för vård e. d. I de fall då
huvudmannen har fått en kontaktperson utsedd enligt socialtjänst- eller
omsorgslagen åligger det i första ha1d denne att bevaka huvudmannens
personliga intressen. Den gode mannen resp. förvaltaren bör i sådana fall
diskutera med kontaktpersonen vilka åtgärder som skall vidtas för huvudmannens räkning. Över huvud taget är det angeläget att samråd sker med
såväl kontaktpersoner som andra samhällsorgan, så att bl. a. dubbelarbete
undviks.
Det arbete som den gode mannen eller förvaltaren har lagt ned på
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personlig omvårdnad och intressebevakning skall beaktas vid bestämmandet av arvode enligt 15 kap. 20 § (jfr beträffande förmyndare i 15 kap.
19 §).

Prop. 1987/88: 124

5 §'
Har en myndling fyllt sexton år, bör förmyndaren, om det lämpligen kan
ske, höra myndlingen rörande hans mening i angelägenheter av vikt. Är
myndlingen gift, skall även makens mening inhämtas.
Motsvarande skyldighet åvilar gode män och förvaltare gentemot huvudmannen och dennes make. Om betydelsen av huvudmannens samtycke
i vissa fall finns bestämmelser i 11kap.5 §.
(Jfr 13 kap. 5 § i utredningens förslag I)

Första stycket är oförändrat. Genom ett nytt andra stycke har bestämmelserna i första stycket gjorts tillämpliga också på gode män och förvaltare. För de gode männens del gäller dessa regler redan i dag till följd av
hänvisningen till 13 kap. i 18 kap. 8 §.
I andra stycket har också tagits in en erinran om betydelsen av huvudmannens samtycke enligt 11 kap. 5 §.
6§
Förmyndare. gode män och fön·altare skall rörande allt som hör till
förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet ge överförmyndaren och rätten de upplysningar som infordras.

7§
För en omyndig.i· egendom skall förmyndaren, om riitten finner skäl till
det, lämna pant eller annan säkerhet till visst av rätten bestämt belopp.
Motsvarande skyldighet att ställa säkerhet ål'ilar gode män och förvaltare. Säkerheten skall, enligt vad rätten bestämmer. förvaras och förvaltas
av överförmyndaren eller i annan lämplig ordning.
8§

Har en omyndig flera förmyndare, skall de, såvitt rör egendomen, ha hand
om förmynderskapet gemensamt. Rätten kan dock förordna att tillgångarna skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller att vissa
tillgångar skall förvaltas av en förmyndare ensam. Den som ensam råder
över vissa tillgångar får också ikläda den omyndige sådana förbindelser
som faller inom området för dessa tillgångars förvaltning.
Står en underårig inte under vårdnad av någon förälder och har flera
förmyndare förordnats, skall vårdnaden utövas av den bland förmyndarna
som rätten utser därtill. Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva vårdnaderi, om de är gifta med varandra eller bor tillsammans
under äktenskapsliknande förhållanden. Den eller de som har anförtrotts
vårdnaden kan, om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter.
Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ärende som
rör den omyndiges egendom och som de skall besluta i. gäller den mening
som överförmyndaren biträder. Är det fråga om en åtgärd som kräver
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överförmyndarens samtycke, kan samtycke ges till åtgärden även om
förmyndarna har olika mening. I sådana fall skall överförmyndaren dock
bereda medförmyndare tillfälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i saken.
Första och tredje styckena tillämplls även när någon har flera gode män
eller förvaltare.

Prop. 1987/88: 124

9 §I

Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada som de
uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den omyndige eller huvudmannen.
Är flera förmyndare, gode män ella förvaltare ansvariga för skada som
de har orsakat den omyndige eller huvudmannen, svarar de solidariskt för
ersättningen. Ersättningsbeloppet skall slutligt fördelas mellan de ansvariga efter den grad av vållande som åvilar dem. Om någon saknar tillgängar
att betala sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas pä samma sätt.

10 §2
Vill en omyndig, sedan han blivit myndig, eller en ny förmyndare göra
anspråk på ersättning enligt 9 §, skall han, om de handlingar som anges i
16 kap. 12 § har överlämnats till hon om, inom ett år därefter väcka talan
om anspråket. I annat fall har han j()r/orat sin talerätt. Vad som nu har
sagts gäller inte om den avgående förmyndaren har gjort sig skyldig till
brottsligt förfarande.
Första stycket tillämpas även i fräga om talan mot {?Od man eller
förvaltare.
(Jfr 13 kap. 6-10 §§i utredningens förslag I)
Genom tillägg till 6-10 §§har dessa gjorts tillämpliga även på gode män
och förvaltare. Härjämte har vissa ri~daktionella ändringar gjorts. För de
gode männens del ersätter ändringarna den nuvarande hänvisningen i 18
kap. 8 §till ifrågavarande paragrafer.
14 kap. Om vård av rätt i oskiftat bo 3

Rubriken har fått ändrad lydelse för att innefatta också godmanskap och
förmynderskap.
I §4

Har en omyndig del i oskiftat bo, sk:lll förmyndaren. med iakttagande av
vad nedan stadgas, vårda den omyndiges rätt i boet. Detsamma gäller i
fräga om gode män och förvaltare s<•m har förordnats att förvalta huvudmannens egendom ifall del denne har del i oskiftat ho.
(Jfr 14 kap. 1 §i utredningens förslag 1)
I paragrafen har genom ett tillägg kapitlets bestämmelser gjorts tillämpli1
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ga också på gode män och förvaltare i fall då de har förordnats att förvalta
huvudmannens egendom och denne har del i oskiftat bo (jfr nuvarande 18
kap. 8 §när det gäller god man).
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15 kap. Om förvaltning av egendom 1
Rubriken har fått ändrad lydelse för att omfatta också förvaltning av god
man och förvaltare.
Det bör erinras om att de begränsningar som enligt 15 kap. gäller för den
gode mannens förvaltning inte kan åberopas gentemot huvudmannen.
I sammanhanget bör nämnas att bestämmelserna i 15 kap. för närvarande ses över av förmynderskapsutredningen.
l §2

En förmyndare, god man eller förvaltare är skyldig att se till att den
omyndiges eller huvudmannens tillgångar är placerade så att erforderlig
trygghetfinns för deras bestånd och skälig avkastning erhålls.
De föreskrifter som i 2-18 §§ reglerar förmyndares förvaltning tillämpas också ifråga om gode män ochförmltare.
Har egendom i dödsbo, vilken har förvaltats av en god man som avses i
11 kap. 3 §. efter preskription av rätt att ta an· eller testamente eller
annars tillfallit allmänna arvsfonden. gäller i fråga om egendomens försäljning lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden.
(Jfr 15 kap. l § i utredningens förslag l)

Genom ett nytt andra stycke har kapitlets övriga bestämmelser, utom
19 §, gjorts tillämpliga också i fråga om god man och förvaltare. För de
gode männens del ersätter tillägget vad som nu föreskrivs i 18 kap. 8 §.
15 kap. 19 § reglerar förmyndares rätt till arvode. För god man och
förvaltare finns bestämmelser om ersättning för uppdraget i 20 §.
Till ett tredje stycke har överförts vad som nu föreskrivs i 18 kap. 9 §
tredje stycket om försäljning av egendom som har tillfallit allmänna arvsfonden.

20 § 3
Gode män och forvaltare är berättigade att efter uppdragets slutförande
eller, om uppdraget varar längre tid än ett år, årligen erhålla skäligt
arvode för uppdraget samt ersättning för de utgifter som varit skäligen
påkallade Nr uppdragets fullgörande.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas m• överförmyndaren.
Denne bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter
skall utgå av huvudmannens medel. Arvode och ersättning som ej skall
utgå av huvudmannens medel skall betalas av kommunen.
(Jfr 15 kap. 20 § i utredningens förslag I)
Paragrafen, som handlar om ersättning till gode män och förvaltare.
1

Andrad lydelse av rubriken i propositionsförslaget.
Första och andra stycket motsvaras delvis av 15 kap. 20 ~ i propositionsförslaget.
Tredje stycket motsvaras där av 22 §.
3
15 kap. 21 §i propositionsförslagct. Samtidigt ändrad lydelse.
2
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motsvarar med vissa redaktionella ändringar vad som nu föreskrivs i 18
kap. 11 § för gode män.

Prop. 1987/88: 124

16 kap. Ont redovisningsskyldighet 1
Rubriken har fått ändrad lydelse för att inte begränsa bestämmelserna till
enbart förmynderskap.
I

~z

Förmyndare, gode män och förvaltare är sf..}·ldiga att föra räkenskaper
över sin förvaltning av den omyndir:es eller huvudmannens egendom på
sådant sätt att därigenom för varje år lämnas en noggrann redovisning för
den omyndiges eller huvudmannens tillgångar och skulder samt för förvaltningens gång.
(Jfr 16 kap. I § i utredningens förslag I)

Paragrafens allmänna bestämmelser om skyldighet att föra räkenskaper
och lämna redovisning har gjorts direkt tillämpliga även på gode män och
förvaltare. För de gode männens dd ersätter tillägget nuvarande 18 kap.
8 §.

2 §>
När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning, första gången
tillfaller en underårig. skall förmyndaren inom en månad därefter till överförmyndaren ge in en förteckning över egendomen.
Gode män och förvaltare som har förordnats att förvalta egendom skall ·
inom två månader frän det att inskrivning ägt rum ge in en förteckning till
överförmyndaren över den egendom som omfattas av förordnandet. Denna skyldighet gäller inte. om ji'irvaltningen avser andel i osk(ftat dödsbo.
Förteckning som avges av en god man som har förordnats enligt 11 kap.
I § behö1·er endast uppta den lösa egendom som den gode mannen har
tagit hand om.
Har den omyndige eller hu1•udmannen efter den tid som avses i första
eller andra stycket erhållit egendom som skall stå under förvaltning av
förmyndare. god man eller fön·altare. skall förteckning över denna egendom ges in till övert'örmyndaren inom en månad därefter.
Är det andel i oskiftat bo som har tillfallit en omyndig eller huvudman,
skall förteckning ges in först inom en månad efter det bodelning eller skifte
har skett.
Har rätten beslutat utvidga omfattningen av en god mans eller förvaltares uppdrag när det gäller annan egendomsförvaltning än som avser andel
i oskiftat bo. skall den gode mannen eller förvaltare_n inom en mänadfrån
beslutet till överförmyndaren ge in en förteckning Öl'er qen egendom som
omfattas av det utvidgade uppdraget.
(Jfr 16 kap. 2 § i utredningens förslag I)

I första stycket har bl. a. en bestämmelse som gäller vid omyndigförklaring utgått.
1
2
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Den förteckning som det talas om i andra stycket behöver inte ges in
beträffande annan egendom som tillhör huvudmannen än den som omfattas av godmans- resp. förvaltarförordnandet. Inte heller gäller andra stycket i fråga om andel i oskiftat dödsbo Ufr sista stycket i paragrafen). Om
godmans- eller förvaltarförordnandet inte avser egendomsförvaltning blir
det över huvud taget inte aktuellt att upprätta någon förteckning över
huvudmannens egendom.
Andra stycket motsvarar för de gode männen~ del vad som nu föreskrivs
i 18 kap. 9 § första stycket. Tiden då förteckning senast skall ges in har
dock förlängts från en till två månader.
Till tredje stycket har överförts vad som nu föreskrivs för en god man i
visst fall enligt 18 kap. 9 §andra stycket första punkten.
I fjärde stycket har intagits - jämte tillägg beträffande god man och
förvaltare - vad som nu föreskrivs i fråga om förmyndare i andra stycket
av förevarande paragraf.
Femte stycket motsvarar med tillägg för fall av god manskap och förvaltarskap paragrafens nuvarande tredje stycke.
l sjätte stycket har tagits in en regel för det fallet att rätten med stöd av
11 kap. 23 har utvidgat omfattningen av en god mans eller förvaltares
uppdrag.
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) §I

På förteckning som avses i 2 § skall förmyndaren, gode mannen eller
förvaltaren teckna försäkran under edlig förpliktelse att hans uppgifter är
till alla delar riktiga och att inte något är med vilja och vetskap utelämnat.
Rätten får vid vite förelägga honom att bestyrka sin försäkran med ed, om
yrkande om detta framställs av överförmyndaren eller det annars iir
påkallat. Om det.finns skäl till det, kan edgång också åläggas annan som
har tagit befattning med den omyndiges eller h11v11dma1111ens egendom.
4 §2

Saknar en omyndig eller hurndman tillgångar, då förmynderskap. godmanskap eller förvaltarskap skrivs in. skall förmyndaren. gode mannen
eller _forrnltaren göra anmälan om detta till överförmyndaren inom två
månader från det inskrivningen ägde rum.
Vad som ji)reskrivs i 3 § skall i tillämpliga delar gälla en sådan anmälan
som avses i första stycket.
Ufr 16 kap. 3 och 4 §§i utredningens förslag I)
Bestämmelserna i 3 och 4 ss har gjorts tillämpliga även på gode män och
förvaltare. För de gode männens del ersätter ändringarna vad som nu
genom hänvisning föreskrivs i 18 kap. 8
För att man skall uppnå överensstämmelse med den tidsfrist som föreskrivs i 2 § andra stycket har
anmälningsfristen i 4 § första stycket bestämts till två månader.

*·
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5 §I
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Före den I mars varje år skall förmyndaren till överförmyndaren avge
årsräkning. innefattande redogörelse för förvaltningen under föregående år
eller den del av året varunder förmyndaren innehaft sin befattning. Då
förmyndarens befattning upphör. skall förmyndaren ofördröjligen till överförmyndaren avge sluträkning, avseende förvaltningen under det löpande
året intill befattningens upphörande.
I årsräkning och sluträkning ska!/ upptas tillgångar och skulder vid
början av den tid räkningen avser, en sammanställning av inkomster och
utgifter under nämnda tid samt tillgångar och skulder vid samma tids
utgång.
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar äl'en god man och
fön·altare.
Har rätten inskränkt omfattningen av en god mans eller förvaltares
uppdrag, gäller reglerna om slutriikning ifråga om den egendom som inte
längre omfattas av uppdraget.
Upphör ett godmanskap enligt 11 kap. I § inmm tid för avgivande G\'
årsräkning eller .1·luträkning rörandt förmynderskapet för den omyndige
inträffar, fär sluträkning rörande godmanskapet begränsas till att al'se en
redogörelse endast för de ätgärder som har vidtagits m· den gode mannen.
I Öl'rigt skall förmyndaren al"ge en redogörelse för j()rl'altningen av den
omyndiges egendom äl'en under den tid som godmanskapet har varat.
(Jfr 16 kap. 5 § i utredningens förslag I)
I första och andra styckena har endast språkliga ändringar gjorts. Tredje
- femte styckena är däremot nya.
Bestämmelsen i fjärde stycket om sluträkning blir också tillämplig, om
någon som exempelvis redan har god man erhåller en särskild förvaltare
för ett begränsat uppdrag, medan godmanskapet i övrigt består. Den gode
mannen skall då lämna sluträkning beträffande den egendom som inte
längre omfattas av hans uppdrag.
Bestämmelserna i femte stycket motsvarar vad som nu föreskrivs för
vissa gode män i 18 kap. 9 §andra stycket andra meningen.

6

§2

Har förmyndaren. den gode mannen eller förra It aren till överförmyndaren
gett in en anmälan eller annan handling, enligt vilken den omyndige eller
huvudmannen saknar tillgångar eller inte har andra tillgångar än lösören
som inte lämnar inkomst, är förmyndaren fri från skyldighet att avge
räkning, intill dess genom föryttrin~; av sådana lösören eller annars tillgångar av annan beskaffenhet til(faller den omyndige eller huvudmannen.
Överförmyndaren fär i annat fall för visst år eller tills vidare befria
förmyndaren. den gode mannen eller fön·altaren från att avge räkning
eller medge att sådan upprättas i förenklad form, om det med hänsyn till
tillgångarnas ringa värde eller beskaffenhet kan ske utan fara för den
omyndige eller huvudmannen.

7 *3
I förteckning över en omyndigs egendom samt i årsräkning och sluträkning
skall tillgångar och skulder fullständigt anges med uppgift om de särskilda
1
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2

194

tillgångarnas värde. Finns hos den omyndige pantbrev som avser honom
tillhörig fastighet eller tomträtt, skall detta särskilt anges. Är meqel insatta
hos bank eller kmrstår medel hos försäkringsbolag, skall uppgift lämnas
om den räkning där medlen innestär. I fråga om värdepapper, som ej är
nedsatta hos bank enligt bestämmelserna i 15 kap. skall nummer eller
annan beteckning anmärkas. Finns det tillgångar som står under den
omyndiges eller annans särskilda förvaltning, skall förmyndaren även lämna uppgift därom samt om dessa tillgångars. värde, om han känner till det.
Skall i årsräkning eller sluträkning upptas tillgångar eller skulder, för
vilkas fullständiga angivande erfordras utförlig uppräkning, far beträffande
dem hänvisning göras till förut avgiven förteckning eller årsräkning, om
det lämpligen kan ske.
Förteckning och räkning skall innehålla fullständig uppgift om förmyndarens och den omyndiges namn och hemvist samt förmyndarens postadress.
Första och andra styckena gäller i tillämpliga delar även för god 1izw1
och förvaltare.

8

Prop. 1987 /88: 124

§I

Innehåller förteckning över omyndigs eller huvudmans egendom uppgift
om tillgångar som på grund av bodelning, arv, testamente eller gåva
tillfallit den omyndige eller hul'lldmaflfzen, eller upptar årsräkning eller
sluträkning sådana tillgångar, om vilka uppgift förut ej lämnats, skall vid
förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller
skifteshandling, testamente eller gåvobrev, om sådant finns, samt av bouppteckning, om den ej förut har getts in till överförmyndaren. Är handling, som nu avses av vidlyftig beskaffenhet.far avskriften lämnas i erforderliga delar.
Upptar förteckning, årsräkning eller sluträkning värdehandlingar som ej
är nedsatta hos riksbanken eller annan bank enligt bestämmelserna i
15 kap., skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg av två personer, att värdehandlingarna j/flfzs i förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens förvar. lnnestär medel hos bank, skall genom bevis från banken
styrkas hur mycket som innestår samt i vad mån förbehåll gjorts att
medlen/är tas lit utan överförmyndarens samtycke.

9 §2
Möter till följd av förmynderskapets, godmanskapets eller .fån•altarskapets vidlyftiga beskaffenhet eller av annan orsak hinder att inom .den tid,
som är för varje särskilt fall bestämd, avlämna förteck.ning, årsräkning
eller sluträkning, skall inom samma tid anmälan om hindret göras till
överförmyndaren. Denne skall i stl fl1ll sätta ut en ny tid, inom vilken
förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren har att ge in handlingen.

10 §3
Försummar förmyndaren, gode mannen eller förl'altaren att i rätt tid m·ge
förteckning, årsräkning eller sluträkning eller anmälan som avses i 4 §,
skall överförmyndaren anmäla försummelsen hos rätten, som genom vite
kan till hålla den försumlige att fullgöra sitt åliggande. Innan anmälan görs.
skall överförmyndaren, om det lämpligen kan ske, erinra förmyndaren,
gode mannen eller förvaltaren om hans skyldighet.
1
2
.
3
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195

11 § 1

Prop. 1987/88: 124

Då förmyndarens befattning upphör. är förmyndaren skyldig att till myndlingen. om denne blivit myndig, eller. om förmynderskapet övergått till
någon annan. till denne ofördröjligen utge de tillgångar som förmyndaren
har hand om för myndlingens räkning. Motsvarande skyldighet ål"ilar en
god man ellerfiirraltare när Ufipdraget llfl{Jhiir, inskränks eller övergår till
någon annim.

*
2

12
Sedan av förmyndaren avgiven sluträkning blivit granskad. skall överförmyndaren till den som skall ta emot redovisning för förmyndarens förvaltning överlämna, förutom sluträkningen, hos överförmyndaren förvarad
förteckning över den omyndiges tillgångar och skulder, liksom samtliga de
räkningar som avgivits under hela den tid denne 1·arit omyndig. Var förmyndaren. då hans befattning upphörde, fri från skyldighet att avge sluträkning, skall handlingarna av överförmyndaren tillställas den som skall ta
emot redovisning. endast 0111 denne dlcr den avgående förmyndåren framställer begiiran därom eller överförmyndaren. enligt md som sägs i 17 kap.
4 §, {Jå s:ldan handling gjort anteckning om anmärkning. utan att anmärkningen föranlett ansökan till rätten.
Har de handlingar som avs'es i första stycket tillställts en ny förmyndare,
åligger det denne att inom två månader därefter till överförmyndaren
återställa handlingarna. Överförmyndaren skall vid handlingarnas överlämnande skriftligen erinra förmyndaren härom. Försummar förmyndaren
att återställa handlingarna. tillämpas hcstiimmelserna i 10 om påföljd av
försummelse som avses där.
Skall åtgärd .1·0111 al'se.1· i första stycket l'idtas av överförmyndaren, och
hlir den avgående förmyndarens för·1altning godkänd av myndlingen eller
ny förmyndare, innan handlingarn<. tillställts honom, iir godkännandet
utan verkan.
Be.1·1äm111elsema i .fi'irsta-/redje s!yckena om .förmyndare och omyndig
tilliimpas också ifrilga om god 11w11, j(!rvaltare och hurndman.

*

13 § 3
När förmyndarens. gode mannens dler fiirrnltare11.1· befattning har upphört, skall de rörande uppdraget förda räkenskaper samt de betalningsbevis och andra handlingar. som.finns förvarade till styrkande av särskilda
poster i riikenskaperna, av förmyndaren. gode mannen eller .formltaren
h~lllas tillgängliga .fi"ir granskning {Jå den tid och ort som i händelse av tvist
hestiims av överförmyndaren. Sedan tiden för väckande av talan om
ersättning mot förmyndaren, gode mannen eller .förvaltaren gått till ända
eller. 0111 sådan talan väckts. målet blivit avgjort genom laga kraft ägande
dom, skall nämnda räkenskaper och handlingar wges till den som skall ta
emot redovisning för förmyndarens. gode mw111cns eller fiin·altarens förvaltning.
14 *~
Vad som i 5-13
förcskril's om förmyndare, god man och fi'ir\'{/ltilre
skall. om förmyndaren, gode mannen eller }i"irl'llltaren är död. tillämpas pä

§*

1

Ej
Ej
' Ej
4
Ej
2

med
meJ
med
mcJ

i propositionsförslagct.
i propositionsförslagct.
i propositionsförslaget.
i propositionsförslagct.
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dennes dödsbo eller. om kvarlätenskapen är avträdd till konkurs. konkursförvaltningen.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 16 kap. 6-14 §§i utredningens förslag I)
Bestämmelserna i 6-14 ~§har gjorts direkt tillämpliga även på god man
och förvaltare samt godmanskap och förvaltarskap. Härjämtc har vissa
redaktionella ändringar gjorts. För de gode männens del ersätter ändringarna vad som nu genom hänvisning föreskrivs i 18 kap. 8 §.
Vad särskilt beträffar bestämmelserna i 7 § om förteckning över en
omyndigs egendom och om årsräkning och sluträkning bör påpekas att
bestämmelserna endast gäller i tillämpliga delar för god man och förvaltare. Innehållet i förteckningar och räkningar som gode män och förvaltare
skall upprätta blir beroende av omfattningen av deras uppdrag. Om de
endast har till uppgift att förvalta viss egendom, får förteckningar och
räkningar begränsas på motsvarande sätt.

17 kap. Om tillsyn över förvaltningen'
Rubriken har fått ändrad lydelse för att innefatta iiven godmanskap och
förvaltarskap.

7 §2
Bestämmelserna i 1-6 §§ om förmyndare och omyndig tillämpas också i
fräga om god man, ji'irrnltare och hul'lldman.
(Jfr 17 kap. 7 § i utredningens förslag 1)
För de gode männens del ersätter paragrafen den hänvisning som nu
finns i 18 kap. 8 §.

19 kap. Om överförmyndare
17 §
Överförmyndare och överförmyndarnämnd iir skyldiga att föra bok angående de förmynderskap. godmanskap och förvaltarskap som har inskrivits
och står under deras tillsyn. Över ärenden rörande de förmynderskap, som
ej inskrivits, skall särskild förteckning föras.
(Jfr

19 kap. 17 § i utredningens förslag I)

I paragrafen har tillagts att överförmyndarnas skyldighet att föra bok
också gäller förvaltarskap.

20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången

1§
I mål om faderskap. vårdnad. umgänge och underhåll tillämpas 14 kap. 17
och 18 §§ äktenskapsbalken.

(Jfr 20 kap. I § i utredningens förslag I) .
1

2

Ändrad lydelse av rubriken i propositionsförslaget.
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Paragrafen har ändrats på så sätt att vad som nu föreskrivs om omyndigförklaring eller dess hävande har utgått. Att frågor om förvaltarskap handläggs som domstolsärenden framgår av den ändring som föreslås i lagen
(1946:807) om handläggning av domstolsärenden.

Prop. 1987/88: 124

2 §I
Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd ort, skall
hans rätt i saken bevakas av god man enligt // kap. Detsamma gäller, om
han vistas på känd ort utom riket mm stämningen eller andra handlingar i
målet ej kan delges honom eller han underlåter att ställa ombud för sig och
särskilda skäl.föreligger att förordna god man.
Har ansökan om förvaltare gjorts beträffande någon som uppenbarligen
inte förstår vad saken gäller eller skulle lida skada av att få del av
ansökningen, skall rättenförordna en god man enligt I /kap. att företräda
honom eller henne i ärendet och bevaka hans eller hennes rätt.
En god man som avses i fiirsta eller andra stycket skall samråda med
den part för vilken han har förordnats. i den mån det kan ske.
(Jfr 20 kap. 2 § i utredningens förslag I)
Första stycket motsvarar det nuvarande första styckets första och andra
meningar. Hänvisningen till 18 kap. har dock ändrats till att gälla 11 kap.
Bestämmelsen i den nuvarande sista meningen om samråd har flyttats till
ett nytt tredje stycke.
Andra stycket, som är nytt, motsvarar vad som nu föreskrivs i 10 kap.
11 § tredje stycket i fall då ansök<:tn har gjorts om omyndigförklaring.
Rättens skyldighet att förordna god man har dock vidgats något. I princip
skall god man alltid förordnas när den enskildes tillstånd är sådant att han
enligt 11 kap. 16 §andra stycket inte kan höras muntligt. Om å andra sidan
den enskildes tillstånd inte utgör hinder för muntligt förhör, föreligger inte
förutsättningar för ett godmansförordnande. Däremot torde den enskilde
normalt ha behov av rättegångsbiträde enligt 2 a §.
Det ankommer på rätten att se till att behovet av god man tillgodoses.
Vetskap om det bör rätten kunna erhålla antingen genom upplysning från
sökanden, i vart fall om denne är överförmyndare eller god man, eller
genom den utredning som skall införskaffas enligt 11 kap. 16 och 17 §§.

2 a §~
Har ansökan gjorts om förvaltare och föreligger inte fall som ai·ses i 2 §
andra stycket, skall rätten förordna ett biträde att hevaka den enskilde.i·
rätt i ärendet, om det inte är uppenbart att ett biträde inte behövs. Ett
rättegångsbiträde skall också förord.'las. om den som har förvaltare begär
att förvaltarskapet skall upphöra eller ändras och det inte är uppenbart att
ett biträde inte behövs.
(Jfr 20 kap. 2 a § i utredningens förslag I)
Paragrafen innehåller bestämmelser om rättegångsbiträde i ärenden om
förvaltarskap. Huvudregeln är att sil.dant biträde skall förordnas dels när
ansökan har gjorts om förvaltare o~h situationen inte är sådan att den
1
2
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enskilde skall ha en god man enligt 2 § andra stycket, dels när huvudmannen begär att förvaltarskapet skall upphöra eller ändras. I båda fallen kan
dock rätten låta bli att förordna biträde, om det är uppenbart att det inte
behövs.
Reglerna om rättegångsbiträde överensstämmer med vad som i dag
föreskrivs för sådana fall då omyndigförklaring begärs eller föreslås bli
upphävd (se nuvarande 10 kap. 13 §första stycket).
Vid förordnande av såväl god man som rättegångsbiträde bör rätten utse
en juridiskt kunnig och i övrigt lämplig person.

Prop. 1987/88: 124

2b§
Den som har jorordnats till god man enligt 2 § eller riittegångsbitriide
enligt 2 a § har ejier rättens prövning rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt.
Kostnaden skall stanna på staten, så1·ida inte motparten till den.för vilken
god man eller rättegångshiträde har .förordnats, skäl(r;en bör åläggas att
ersätta staten kostnaden.
(Jfr 20 kap. 2 b § i utredningens förslag I)

Paragrafen motsvarar nuvarande 2 § andra stycket samt 10 kap. 11 §
tredje stycket andra meningen och 13 § andra stycket.

2c §
Rätte gångsbalkens bestämmelser vm hämtning av part tillämpa.i· vcksä på
den som i annan egenskap än vittne eller sakkunnig skall höras i mäl eller
ärende som m·ses i denna balk.
(Jfr 20 kap. 2 c §i utredningens förslag I)

Paragrafen, som handlar om hämtning, motsvarar nuvarande 2 § tredje
stycket.

5§
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om förmyndare och förmynderskap gäller i
tillämpliga delar beträffande god man och godmanskap samtförra/tare och
förrnltarskap. Härvid skall bestämmelserna om omyndig, dennes make
och närmaste anhöriga, när det är fråga om godmanskap som avses i 11
kap. 3 eller 4 §. gälla den för vilken god man har förordnats och dennes
make och närmaste släktingar samt ifrllga om förvaltarskap tlenji)r 1•ilken
.förvaltare har fiirordnats och dennes make och närmaste släktingar. Är
det fråga om godmanskap för en omyndig, har i ärende som avses i 3 §
även förmyndaren sådan behörighet som anges där..
(Jfr 20 kap.

5 §i utredningens förslag 1)

I paragrafen har gjorts ett tillägg som innebär att bestämmelserna i 3 och
4 §§ om förmyndare och förmynderskap gäller i tillämpliga delar inte bara
gode män och godmanskap utan också förvaltare och förvaltarskap. Bestämmelserna handlar bl. a. om rätt att göra ansökan om vissa domstolsåtgärder och att söka tillstånd från överförmyndaren samt rätt att överklaga
domstolens resp. överförmyndarens beslut.
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8§
Beslut som i ärende om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap
enligt denna balk meddelas av öve1förmyndaren eller rätten länder till
efterrättelse utan hinder av att hesl111et överklagas. Vad som nu har sagts
gäller ej rättens avgörande. varigenom avtal om sammanlevnad i oskiftat
bo hiirs eller förmyndare. god man eller förvaltare döms till utgivande av
försuttet vite.

Prop. 1987/88: 124

lI §
Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor som avses i
6 kap. 20 §. 7 kap. 15 §. 10 kap. /6eller17 §eller 11 kap. 18 §, 20 §andra
stycket eller 23 §tredje stycket skall äl"erklaga.1· särskilt.
(Jfr 20 kap. 8 och 11 §§ i utredningen~; förslag I)

I 8 och 11 §§,som handlar om omedelbar verkställighet av överförmyndarens eller rättens beslut och om överklagande av underrättens beslut
under rättegången, har tillägg gjorts i fråga om förvaltarskap. Vidare har
omyndigförklaringarnas avskaffande föranlett vissa följdändringar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
2. Den som vid ikraftträdandet är omyndigförklarad enligt äldre bestämmelser skall tills vidare. dock längst till utgången av år 1990, anses ha
förvaltare enligt l l kap. 7 § i dess nya lydelse. Härvid skall förmyndaren
anses vara förvaltare med uppdrag att bevaka huvudmannens rätt, förvalta
huvudmannens egendom och sörja för hans eller hennes person.
3. Förordnande av god man som har skett enligt äldre bestämmelser
skall anses ha meddelats enligt motsvarande nya bestämmelser i I l kap.

(Jfr ikraftträdande- och övergångsbes::ämmelserna i utredningens förslag I)
Bestämmelserna i punkt 2 innebiir att förmyndaren får den rådighet som
anges i 11 kap. 9 § samt att förvaltarskapet i övrigt följer bestämmelserna i
bl. a. 11 kap. 10 och 11 §§.
Genom att de provisoriska förvaltarskapen giiller längst två år får bl. a.
överförmyndarna den tiden på sig att gå igenom de ärenden som föreligger
och föreslå de åtgärder som kan vara påkallade. Utöver att ansöka om ett
mera permanent förvaltarförordnand·~ kan det bli aktuellt att begära omprövning enligt 11 kap. 23 § eller föreslå att förvaltarskapet skall upphöra
enligt 11 kap. 19 §. Eventuellt kan förvaltarskapet då ersättas av ett godmansförordnande. Även andra än överförn;iyndaren, dvs. alla de som
anges i 11 kap. 15 ~. har rätt att ta initiativ och exempelvis ansöka om ett
mera permanent förvaltar- eller godmansförordnande.
Om inget beslut har meddelats betriiffande de förvaltarskap som uppstår
genom ikraftträdandet. upphör de helt att gälla vid utgången av år 1990.
Det innebär att den enskilde då återfår sin fulla rättshandlingsförmåga och
att han inte längre har någon företrädare enligt FB.
Genom bestämmelsen i punkt 3 u1dviks missförstånd, om det t. ex. i

1
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någon bestämmelse eller handling skulle hänvisas till en äldre bestämmelse
i det tidigare 18 kap. FB.
Några övergångsbestämmelser har intc meddelats för det fallet att det
vid ikraftträdandet pågår ett mål om omyndigförklaring eller hävande av
sådan förklaring. Om det undantagsvis skulle inträffa att handläggningen
av en sådan fråga har påbörjats men inte slutförts före ikraftträdandet. får
handläggningen avbrytas och målet avskrivas.

Prop. 1987 /88: 124

4.3 Vallagen (1972:620)
2 kap. 3 *
Vid tillämpning av 2 § beräknas antalet röstberättigade på grundval av
stommarna till mantalslängderna för året. Vid beräkningen anses som
röstberättigad vmje svensk medborgare som fyllt eller senare under kalenderåret fyller arton är.
4 kap. 2 §
I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den 1 juni enligt
länsskattemyndighetens personband är kyrkobokförd i valdistriktet och
som har fyllt eller före den 1 september det år röstlängden upprättas fyller
sjutton år. Om en beslutad ändring i den kommunala indelningen skall
träda i kraft vid följande årsskifte, tas i längden upp den som skall vara
kyrkobokförd i distriktet enligt den nya indelningen.
Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medborgare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt länsskattemyndighetens personband har varit kyrkobokförda i riket den 1 november de
tre åren närmast före valåret.
För den som ej fyllt aderton år den 1 september det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.
För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.
(Jfr

2 kap. 3 §och 4 kap. 2 *i utredningens förslag 3)

I 2 kap. 3 ~ och 4 kap. 2 ~ har de diskvalificeringsbestämmelser som nu
finns beträffande omyndigförklarade utgått.
4 kap. 11 *
Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till riksdagen, om han varit kyrkobokförd här någon gång och har uppniltt arton års
ä/der senast på valdagen.
Svensk medborgare skall anses bosatt utom riket. om han enligt länsskattemyndighetcns personband ej är kyrkobokförd här.
(Saknar motsvarighet i utredningens förslag)
I paragrafen. som behandlar utlandssvenskars rösträtt. har en hänvisning till rösträttshindren i 3 kap. 2 *regeringsformen ersatts av en uttrycklig bestämmelse att den röstberättigade skall ha uppnått arton års ålder på
valdagen. I sak innebär ändringen att omyndigförklaring har utgått som
rösträttshinder.
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4.4 Kommunallagen (1977: 179)

Prop. 1987/88: 124

2 kap. 3 §
Rösträtt vid val av ledamöter och wppleanter i kommunfullmäktige har
den som är kyrkobokförd i kommunen och som har uppnått aderton års
ålder senast på valdagen. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt
endast om han har varit kyrkobokförd i riket den 1 november de tre åren
närmast före valåret. Varje röstberättigad har en röst.
Rösträtt vid val av ledamöter och ~;uppleanter i landsting har den som är
röstberättigad vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i
kommun inom landstingskomrnunen.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

(Jfr 2 kap. 3 §i utredningens förslag .i)
I paragrafen har bestämmelsen om att omyndigförklarade inte har rösträtt utgått.
Genom hänvisningar i 2 kap. 4 §. 3 kap. 3 § och.S kap. 1 §har ändringen
i förevarande paragraf inverkan även på villkoren för valbarhet i olika fall.

4.5 Lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter 1
2 kap. 3 §
Rösträtt vid val av ledamöter och sEppleanter i kyrkofullmäktige har den
som är kyrkobokförd i församlingen, är medlem av svenska kyrkan och har
uppnått arton års ålder senast på va:dagen. Den som inte är svensk medborgare har rösträtt endast om han eller hon har varit kyrkobokförd i riket
den I november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har
en röst.
Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling har inte rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan
församling.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgörs på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

(Jfr 2 kap. 3 §i utredningens förslag 5)
I paragrafen har bestämmelsen om att den som är omyndigförklarad
saknar rösträtt utgått.
Ändringen har genom ett nertal hänvisningar till denna paragraf inverkan även på andra bestämmelser om rösträtt och valbarhet i kyrkliga
sammanhang.

4. 7 Äktenskaps balken
Bestämmelsen i 2 kap. 2 § att den som är omyndigförklarad skall ha
förmyndarens samtycke för att kunna ingå äktenskap skall upphöra att
1
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gälla. Någon motsvarande regel för det fallet att någon t. ex. har förvaltare
har inte ansetts böra införas.

Prop. 1987/88: 124

3 kap. 2 §

Den som varken är eller skall vara kyrkobokförd här i landet skall vid
hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet. om ett sådant intyg kan anskaffas.
Om det fordras tillstånd till äktenskapet. skall bevis om tillståndet visas
upp vid hindersprövningen.
(Jfr 3 kap. 2 § giftermålsbalken i utredningens förslag 7)

Slopandet av 2 kap. 2 § medför en följdändring i förevarande paragraf.
En överenskommelse att ingå äktenskap förutsätter, liksom andra avtal.
att parterna har rättslig handlingsförmåga. Vigsel skall därför vägras om
någon av parterna saknar sådan, t. ex. på grund av psykisk sjukdom eller
hämmad förståndsutveckling.
Enbart den omständigheten att en av kontrahenterna har saknat rättslig
handlingsförmåga hindrar emellertid inte att ett giltigt äktenskap likväl
föreligger (se prop. 1973:32 s. 139).
Enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken får en make eller blivande make sluta
äktenskapsförord. även om han är omyndig. Förmyndaren skall dock
lämna sitt samtycke. Dessa bestämmelser. som inte föreslås ändrade,
kommer i fortsättningen enbart att gälla underåriga.
Det föreligger emellertid inte något hinder mot att utforma ett förvaltarförordnande enligt 11 kap. 7 § FB så att det även innefattar en begränsning
i rätten att ingå äktenskapsförord. Om förordnandet t. ex. avser förvaltning
av en fastighet. bör det normalt innebära att huvudmannen inte utan
förvaltarens samtycke får ingå äktenskapsförord som omfattar fastigheten.
6 kap. 4 § 1
Kan den ena maken på grund av sjukdom eller bortavaro inte själv sköta
sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll. får den
andra maken i behövlig omfattning lyfta den sjuka eller bortavarande
makens inkomst och avkastning av dennes egendom samt kvittera ut
banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta gäller dock ej. om
samlevnaden mellan makarna har upphört eller om det finns fullmäktig,
förmyndare. god man eller fön-altare för den sjuka eller bortavarande
maken.
Rättshandling som avses i första stycket är bindande för den sjuka eller
bortavarande maken även om medlen inte behövdes för familjens underhåll, såvida tredje man varken insåg eller borde ha insett att behovet inte
förelåg.
(Jfr 5 kap. 14 § giftermålsbalken i utredningens förslag 7)

Genom ett tillägg i paragrafen kan det få betydelse för en makes behörighet att företräda den andra maken. om den senare har en förvaltare enligt
FB.

1
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18kap. l §
Om den som talan enligt denna balk riktas mot saknar känt hemvist och det
inte heller kan klarläggas var den parten uppehåller sig, skall dennes rätt i
saken bevakas av god man enligt// kap. föräldrabalken. Detsamma gäller,
om den som har känt hemvist utom riket inte kan nås för delgivning eller
om denne underlåter att utse ombud för sig och det finns särskilda skäl att
förordna god man.
Gode mannen skall samråda med den som han har förordnats för. om det
kan ske. I fråga om ersättning till gode mannen gäller 20 kap. 2 h §
föräldrabalken.
(Jfr 15

Prop.1987/88:124

kap. 31 § giftermålsbalken i utredningens förslag 71

I paragrafen har hänvisningarna till lagrum i FB ändrats.

4.8 Ärvdabalken
12 kap. 9 §
Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller genom annat otillbörligt förfarande uppenbarligen äventyrar ägarens bästa, får rätten på ansökan ålägga honom att ställa säkerhet för egendomen eller också
förordna, att denna skall ställas under vård och förvaltning av god man
som avses i / / kap. föräldrabalken.
För skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet
vållat ägaren, skall ersättning bewlas. då nyttjanderätten upphör eller
egendomen ställs under vård och förvaltning av god man.
12 kap. 11 §
Skall enligt testamente någon njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen
och egendomen, till betryggande av hans rätt, sättas under särskild vård,
skall den, där ej annat följer av tesi:amentet, ställas under förvaltning av
god man som avses i 11 kap. föräldrabalken.
17 kap. 2 § 1

Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest. skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge äger dock
utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt vederlag
eller ock egendom. svarande mot laglotten, tillkommer arvingens make
enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller testamente
med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv är stadgat. ·
En underårig får inte avsäga sig arv.
Om något annat inte framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse
också mot arvinges avkomlingar.
18 kap. 2 §
Till dess att egendomen har tagits om hand av samtliga dödsbodelägare
eller av den som i annat fall har att förvalta boet, skall egendomen. om den
ej står under vård av förmyndare, sy:;sloman eller annan, vårdas av delägare som sammanbodde med den a•1lidne eller annars kan ta hand om
egendomen. Den som har tagit hand om egendomen skall genast underrätta
övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon
delägare. göra anmälan hos rätten enligt // kap. föräldrabalken. Vad som
1
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har sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.
Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom, skall
medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är
närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla
dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat
sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs. göra vad som enligt
första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta
har kommunen rätt till ersättning av boet.

Prop. 1987/88: 124

19 kap. l §
Då dödsbodelägare begär det. skall rätten förordna, att egendomen skall
avträdas till förvaltning av boutredningsman. samt utse någon att i sådan
egenskap handha förvaltningen. Har någon genom testamente blivit utsedd att i fråga om förvaltningen träda i arvingars och universella testamentstagares ställe (testamentsexekutor), äger jämväl han påkalla beslut
som nu är sagt. Sådant beslut skall också meddelas på begäran av den som
erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestämmelse,
där det prövas nödigt för legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som står i ansvar för betalning
av gäld efter den döde, där det måste antas att dödsboet är på obestånd
eller att sökandens rätt eljest äventyras. Är dödsbodelägare eller den som
erhållit legat omyndig eller har enligt 11 kap. 3. 4 eller 7 § föräldrabalken
god man eller förvaltare förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till
förvaltning av boutredningsman. om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl därtill.
Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas förvaltning. men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra
uppdraget, skall rätten. då ansökan görs av någon vars rätt är beroende av
utredningen eller förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som avses i
första stycket.
Beslut enligt denna paragraf får grundas även på testamente som ej
vunnit laga kraft.
19 kap. 18 §
Boutrcdningsman är pliktig att ersätta skada, som han uppsåtligen eller av
vårdslöshet vållat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.
Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, smrar de solidariskt. Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den
större eller mindre skuld som prövas ligga envar av dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar och
penningmedel. som tillkommer omyndig eller den för vilken god man eller
förvaltare förordnats, stadgas i föräldrabalken.

20 kap. 8 §I
Bouppteckning skall inom en månad efter upprättande jämte bestyrkt
avskrift för registrering ges in till rätten i den ort där den döde skolat svara
i tvistemål i allmänhet eller, om behörig domstol ej sålunda finns. till
Stockholms tingsrätt. Finns det flera bouppteckningar, skall de ges in
samtidigt; och skall tiden härför räknas från det den sista bouppteckningen
upprättades.

1
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Bestyrkt avskrift av bouppteckningen skall förvaras hos rätten.
Har omyndig del i boet eller är nc'.;[?on för vilken förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats delägare ei.Jer finns delägare. för vilken god man
skall förordnas, skall ytterligare en bestyrkt avskrift ges in för varje överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap.jon·altarskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet,
får denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.
Är inte erforderliga avskrifter ingivna, skall sådana tas på boets bekostnad.

Prop. 1987/88: 124

24 kap. 4 §
Träder efterlevande make, som deltagit i avtalet, i nytt gifte. eller dör
delägare och efterlämnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej deltagit
i avtalet, skall detta, om uppsägning sker inom fyra månader därefter,
upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.
Om förmyndare, god man eller förvaltare deltagit i avtalet, skall vid
förmynderskapets. godmanskapets eller förvaltarskapets upphörande rätt
till uppsägning som avses i första stycket tillkomma den på vars vägnar
avtalet slutits.
24 kap. 5 §

Har efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring
inträtt i de förhållanden som därvid var avgörande, eller befinns avtalet av
annan särskild orsak ej böra bestå, får rätten på delägares talan förklara,
att avtalet skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal, vars fortsat<a bestånd medför äventyr för delägare
som är omyndig eller för vilken goc·. man eller förvaltare är förordnad, är
särskilt stadgat.
(Jfr 12 kap. 9 och 11 §§, 17 kap. 2 §. 18 kap. 2 §. 19 kap. I och 18 §§,
20 kap. 8 § samt 24 kap. 4 och 5 §§i utredningens förslag 8)
Ändringarna i 12 kap. 9 och 11 §§. 17 kap. 2 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. I och
18 §§, 20 kap. 8 §samt 24 kap. 4 och 5 §§innebär, förutom att hänvisningar till lagrum i FB ändrats, att föreskrifter som gäller personer med förmyndare eller god man har kompletterats så att de omfattar även personer
som har förvaltare enligt FB.
I 17 kap. 2 § har bestämmelsen i andra stycket om att en omyndigförklarad inte får avsäga sig arv utgått. Den som har förvaltare kan ha att
inhämta dennes samtycke, om det ingår i förvaltarens uppdrag att företräda huvudmannen när det gäller en st.dan angelägenhet som arvsavsägelse.

4.9 Lagen (1928: 281) om allmänna arvsfonden
11 §

Har egendom i dödsbo, vilken föF1altas av god man enligt 11 kap. 3 .~
föräldrabalken, efter preskription av rätt att ta arv eller testamente eller
annars tillfallit fonden, är denne skyldig att fullgöra vad som enligt 8 §
första stycket åligger en god man som där avses.
(Jfr 11 § i utredningens förslag 9)
Paragrafen har anpassats till ändringarna i föräldrabalken.
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4.10 Jordabalken

Prop. 1987/88: 124

18 kap. 3 §
Bestämmelserna i I och 2 §§ äger ej tillämpning, om
I. handling på vilken äganderätten grundats är förfalskad eller på rätte
ägarens vägnar utfärdad av någon som saknade behörighet därtill eller är
ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 § lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område,
2. rätte ägaren, när han utfärdade den handling på vilken äganderätten
grundats, var i konkurs eller omyndig eller handlade under inflytande av
rubbad själsverksamhet eller inte hade rådighet över den fasta egendomen
på grund av att en förvaltare enligt föräldrabalken var förordnad för
honom,
3. förvärvet enligt lag är ogiltigt, enär det icke skett i föreskriven form
eller med iakttagande av andra föreskrivna villkor eller med samtycke av
någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av
domstol eller annan myndighet.
(Jfr 18 kap. 3 §i utredningens förslag JO)
I paragrafen har lagts till fall då en ägare av fast egendom inte har haft
rådighet över egendomen på grund av att en förvaltare enligt FB har varit
förordnad för honom. Detta förhållande, som måste framgå av förvaltarens
förordnande enligt 11 kap. 7 §, blir att jämställa med fall då ägaren t. ex. är
i konkurs eller omyndig.

4.11 Fastighetsbildningslagen ( 1970: 988)
4 kap. 12 §

Om god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas, skall
fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.
(Jfr 4 kap. 12 § i utredningens förslag 11)
I paragrafen har en hänvisning till lagrum i FB ändrats.

4.12 Lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter
10 §
Kallelse och delgivning enligt 9 § ombesörjs av den som skall hålla sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när god man enligt
I 1 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas.
(Jfr 10 §i utredningens förslag 12)
I paragrafen har en hänvisning till lagrum i FB ändrats.

4.13 Rättegångsbalken
4kap. 13 §
Domare är jävig att handlägga mål:
I. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan
vänta synnerlig nytta eller skada;
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2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene
är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är
part närstående;
3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta
synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;
4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare,
god man eller fön·altare för part eller eljest parts ställföreträdare eller är
ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller
annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan
menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;
5. om han eller någon honom när.;tående, som sägs i 2, till någon, som
har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada,
står i förhållande, som avses i 4;
6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med
honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat
beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befattning därmed;
8. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt
part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller
9. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 4 kap. 13 §i utredningens förslag 13)
Tilljävsgrunderna i punkt 4 har lagts fall då domaren eller någon av hans
närstående är förvaltare för en part.

IO kap. 7 §

Tvist på grund av förmyndares, god mans eller.förvaltares förvaltning.far
väckas vid den rätt där förmyndersk.:ipet, godmanskapet eller
förvaltarskapet är eller senast varit inskrivet, eller ockstl vid rätten i den
ort där förvaltningen förts.
Har någon eljest haft annans egendom till förvaltning, far tvist på grund
av förvaltningen väckas vid rätten i den ort där förvaltningen förts.
(Jfr 10 kap. 7 § i utredningens förslag 13)
Paragrafens regler om forum vid tvist om förmyndares eller god mans
förvaltning har kompletterats så att de innefattar också förvaltarskap.

20 kap. 14 §
Är målsäganden omyndig och rör brottet egendom, varöver han ej råder,
eller rättshandling, som han ej själv ~iger ingå,ftlr hans ställföreträdare
angiva brottet eller tala därå. Samma rätt har en förmltare enligt
föräldrabalken för en målsägandes räkning när brottet rör egendom eller
rättshandling som omfattas av förvaltarens uppdrag. Rör brottet den
omyndiges person.får den som har vårdnaden om honom angiva brottet
eller tala därå. Vad i 11 kap. 2- 5 §§ iir stadgat om part och ställföreträdare
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i tvistemål tillämpas beträffande målsägande, även om han ej för talan.
Om rättegångsombud för målsägande gäller vad i 12 kap. är stadgat.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 20 kap. 14 §i utredningens förslag 13)

Genom ett tillägg i paragrafen har en förvaltare i fall då huvudmannen är
målsägande fått samma rätt att ange ett brott och föra talan som tillkommer
en ställföreträdare för en omyndig. En förutsättning är dock att brottet rör
egendom eller rättshandling som omfattas av förvaltarens uppdrag.

4.14 Lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
6 §I
Underrätt är vid handläggning av ärende domför med en lagfaren domare,·
om ej annat följer av vad som föreskrivs ·nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som sägs i 3 eller 4 § skall rätten ha den
sammansättning som anges i tredje stycket,
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föreligger därtill. eller
om ärendet angår
I. anordnande eller upphörande av förHiltarskap enligt I I kap. 7 eller
19 § föriildraba/ken,
2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion,
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall rätten bestå av en lagfaren domare
och nämndemän. när ärendet skall prövas enligt äktenskapsbalken, lagen
( 1987: 232) om sambors gemensamma hem eller föräldrabalken, och annars
av minst tre och högst fyra lagfarna domare. När nämndemän ingår i
rätten, skall 14 kap. 17 § äktenskapsbalken tillämpas.
Regeringen får för andra fall än som avses i andra stycket föreskriva att
tjänstemän som inte är lagfarna får handlägga ärenden som är av enkel
beskaffenhet och som avser
I. förordnande eller entledigande av förmyndare, god man eller förvaltare,
2. inskrivning av förmynderskap. godmanskap eller förrnltarskap,
3. avträdande av egendom till förvaltning av boutredningsman och förordnande eller entledigande av boutredningsman,
4. förordnande av bodelningsförrättare,
5. förordnande av skiftesman vid arvskifte. eller
6. dödande av handlingar och inteckningar enligt lagen (1927: 85) om
dödande av förkommen handling, dock ej i fall som avses i 12 a §nämnda
lag.

(Jfr 6 §i utredningens förslag 14)
I andra stycket har en ändring gjorts som följd av att 2 kap. 2 ~ äktcnskapsbalken föreslås upphävd. Vidare har ärenden om anordnande eller
upphörande av förvaltarskap tagits upp bland de ärenden där rätten alltid
1

Ändrad lydelse i propositionsförslaget.

14

Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 124

209

skall bestå av en lagfaren domare och nämndemän. Andra ärenden som rör
förvaltarskap. t. ex. omprövning av förvaltarskapets omfattning eller byte
av förvaltare, kan däremot handläggas av en lagfaren domare. Detsamma
gäller ärenden om godmanskap. Om ärendet är tvistigt, dvs. om någon som
är behörig att föra talan i saken motsätter sig en ansökan, skall dock också
i dessa fall nämndemän delta.
Som framgår av 11 kap. 16 § FB skall den som berörs av en ansökan om
godmanskap eller förvaltarskap höns muntligt i vissa fall. Av 4 § andra
stycket ärendelagen följer att rätten i sådant fall skall sätta ut tid och ställe
för förhandling inför rätten och kalla till sådan förhandling. I ärendelagen
saknas föreskrift om var förhandling skall äga rum. Rätten torde då få
tillämpa de bestämmelser som gäller för huvudförhandling i tvistemål.
Enligt I kap. 6 § rättegångsbalken ~kall sammanträde för huvudförhandling (ting) hållas på tingsställc, om ej särskilda skäl talar for att sammanträdet hålls på annan ort. När det gäller sammanträde enligt ärendelagen för
hörande av den som avses med en ansökan om godmanskap eller förvaltarskap torde sammanträde inte sällan behöva äga rum utanför tingsstället.
Det är en fördel att samma processform tillämpas i frågor om förvaltarskap och godmanskap. Skulle rätten t. ex. i ett ärende om förordnande av
förvaltare finna att tillräckliga förut sättningar för ett sådant förordnande
inte föreligger. är det möjligt att inom ramen för samma ärende i stället utse
en god man enligt 11 kap. 4 §föräldrabalken.
Enligt fjärde stycket I får regeringen för närvarande föreskriva att ärenden om bl. a. förordnande eller entledigande av förmyndare eller god man i
vissa fall får handläggas av tjänstemhn som inte är lagfarna. Denna delegationsmöjlighet har nu utvidgats till att omfatta motsvarande ärenden rörande förvaltarskap. Med hänsyn till att förvaltarskapsinstitutet är nytt kan
det emellertid finnas skäl att tills vidare utnyttja den nya delegationsrnöjligheten med försiktighet.
Fjärde stycket 2 behandlar motsvarande delegationsmöjlighet i ärenden
om inskrivning av förmynderskap och godmanskap. Även här har möjligheten utvidgats till att gälla förvaltap;kap.

Prop. 1987/88: 124

4.15 Lagen ( 1924: 322) om vård av omyndigs
värdehandlingar
15 § 1
Vad som föreskrivs i denna lag skall tilliimpas äi·en i fråga om vård av
värdehandlingar som tilllzc'jr den, för vilken god man enligt I 1 kap. 3 eller
4 § föräldrabalken eller .fi'irl'altarc enligt samma balk har förordnats. liksom i fråga om medel som för hul'udmannens räkning står inne hos bank
och inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.
(Jfr 15 § i utredningens förslag 15)
Förmynderskapsutrcdningcn ser för närvarande över FB:s förvaltnings1

Ändrad lydelse i propositionsförslaget.

210

bestämmelser. Därvid kommer även bestämmelserna i förevarande lag att
övervägas närmare.

Prop. 1987/88: 124

4.16 Lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt
9 §'
I samhand med ett förordnande om offentlig auktion skall rätten också. om
det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under l"ilket godset inte far
försäljas. Är det fråga om försäljning av en fastighet. i vilken en omyndig
har del eller som till någon del fiirvaltas av en god man eller förvaltare
enligt föräldrahalken, skall ett sådant pris bestämmas, även om det inte
yrkas av någon.
I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

12 §Z
Om samtliga delägare är närvarande vid auktionen och de är överens om
att anta eller förkasta ett anbud som lämnas på auktionen. gäller deras
beslut. Är det fråga om en fastighet. för vilken rätten utan yrkande enligt
9 § skall bestämma ett visst lägsta pris, får försäljning dock inte ske om
inte den omyndiges andel eller den andel som förvaltas av god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken hlir betald enligt det bestämda priset.
Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej
understiger det pris som har bestämts enligt 9 §.Är lott i samfälld fastighet
särskilt intecknad och uppgår den på sådan lott belöpande andelen i den
bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten på
grund av inteckning häftar,får anbudet inte antas, om inte ägare av övriga
lotter medger det. Vad som nu har sagts gäller dock inte, om försäljningen
avser att från två eller flera hemmanslotter avsöndra mark. som varit
anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp.

19 ~'
Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet, som
avses i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å sådan
allmänning, som avses i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar eller
Jagen ( 1952: 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna: ej heller
vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av
jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i
oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser.
Bestämmelserna i 15 kap. 15 §föräldrabalken skall inte tillämpas i fråga
om försäljning enligt denna lag av samfälld fast egendom, som till någon
del iigs av omyndig eller förvaltas av god man eller förvaltare enligt
föriildrabalken.
(Jfr 9 och 12 §§ i utredningens förslag 16. I utredningens förslag saknas
motsvarighet till 19 §)
1

2
3

Ändrad lydelse i propositionsförslagel.
Ändrad lydelse i propositionsförslaget.
Ändrad lydelse i propositionsförslaget.
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19, 12 och 19 §§har gjorts tillägg för det fallet att en fastighet till någon
del förvaltas av en god man eller förvaltare enligt FB.

Prop. 1987/88: 124

4.17 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område
22 §
Om fullmaktsgivaren får en förvaltare enligt föräldrabalken, har en rättshandling som fullmäktigen företar och som omfattas av förvaltarens uppdrag inte större verkan än den skulle ha haft, om fullmaktsgivaren själv
hade företagit rättshandlingen.
(Jfr 22 § i utredningens förslag 17)

Den nuvarande bestämmelsen i förevarande paragraf, som handlar om
det fallet att en fullmaktsgivare förklaras omyndig eller kommer under
någon annans målsmanskap, har ersatts med en regel för det fallet att en
fullmaktsgivare får en förvaltare enligt FB. Om fullmäktigen i en sådan
situation företar en rättshandling som omfattas av förvaltaruppdraget, har
den inte större verkan än om fullmaktsgivaren själv hade företagit rättshandlingen.

4.18 Lagen (1936:81) om skuldebrev
17 §

Ä 1·en om en ny borgenär är i god 1:ro, får gäldenären mot honom göra
gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det på gäldenärens vägnar har
u(färdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är ogiltigt
på grund av att det har kommit till •Jnder sådant tvång som anges i 28 §
lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar påförmögenhetsrättens område.
Vidare får gäldenären även mot en godtroende borgenär göra gällande
att skuldebrevet har utfärdats av någon som var omyndig eller handlade
under inflytande av rubbad själsverk,amhet eller inte hade rätt att utfärda
skuldebrevet på grund m· att en för,;a/tare enligt föräldrabalken var förordnad för honom.
Slutligen får gäldenären även mot en godtroende borgenär åberopa att
skuldebrevet har dödats eller att betalning har fullgjorts genom att fordringsbeloppet har satts ned i allmänt förvar eller att borgenären på grund
av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhållandet har ändrats genom tvångsackord.
(Jfr 17

~

i utredningens förslag 18)

Förutom vissa språkliga och redaktionella ändringar har till de kvalificerade ogiltighetsgrunderna i förevarande paragraf lagts det fallet att ett
skuldebrev har utfärdats av någon som saknade behörighet på grund av att
vederbörande hade en förvaltare enligt FB förordnad för sig. För ogiltighet
krävs att utfärdandet av skuldebrevet har fallit inom ramen för förvaltarens
ensamrådighet enligt 11 kap. 9 § FB och att förvaltarens samtycke enligt
11 kap. 10 § FB inte heller föreligger.
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4.19 Lagen (1981: 131) om kallelse på okända borgenärer

Prop. 1987/88: 124

3§

När ansökan om.äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. l §andra
stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse
på egna eller andra makens okända borgenärer.
Kallelse på okända borgenärer får också sökas av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken.
6§
En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer
och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden,
förlorar rätten att kräva ut fordringen, om han inte visar att gäldenären har
känt till den före anmälningstidens utgång. Har kallelsen skett på ansökan
av god man eller förvaltare enligt föriildraba/ken, gäller vad som har sagts
om gäldenären i stället gode mannen eller förvaltaren. Anmälan behövs
inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.
.
Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på
ränta och annan tilläggsförpliktclse samt fordran på grund av borgen.
(Jfr 3 och 6 §§ i utredningens förslag 19)
Genom ändringarna i 3 och 6 §§ har gode män och förvaltare enligt FB
blivit behöriga att ansöka om kallelse på okända borgenärer. Det förutsätts
härvid att det ingår i gode mannens eller förvaltarens uppdrag att företa en
sådan åtgärd.
För de gode männens del innebär ändringen ett tillmötesgående av vissa ·
synpunkter som lagrådet förde fram vid lagens tillkomst. Lagrådet ifrågasatte bl. a. om inte en god man enligt 18 kap. 3 § FB borde ges behörighet
att ansöka om kallelse på okända borgenärer (se prop. 1979/80: 119
s. 179 f).

4.20 Lagen (1962: 381) om allmän försäkring
16kap.8§
Försäkrad som åtnjuter förtidspension enligt 7 kap. 1 första stycket är
skyldig att, om hans arbetsförmåga väsentligt förbättras, utan oskäligt
dröjsmål göra anmälan härom hos allmän försäkringskassa. Motsvarande
skall beträffande försäkrad, vars rätt till förtidspension grundats på varaktig arbetslöshet, så ock den som åtjnuter änkepension eller förmån enligt 9
kap. gälla, om förhållandena så ändras att rätten till pensionen eller förmånen därav påverkas. Är den försäkrade omyndig, åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den försäkrade har en god man eller.förvaltare
enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget.
Underlåts anmälan som avses i första stycket utan giltigt skäl. får
pensionen eller förmånen dras in för viss tid eller tills vidare.

*

16 kap. 10 §
Har någon under resa eller eljest blivit borta och kan det antas att han
avlidit, har hans efterlevande rätt till familjepension enligt denna lag.
Såsom villkor för utbetalning av pension får dock krävas förklaring på
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heder och samvete av efterlevande ai:t denne saknar varje underrättelse om
den bortavarande. I fråga om omyndig får sådan förklaring infordras från
hans förmyndare. Förklaring kan också infordras m· en god man eller
förvaltare som har förordnats enligt föräldrabalken. Visar det sig sedermera att den bortavarande är vid liv skall pension ej vidare utgå.

Prop. 1987/88: 124

20 kap. 8 §
Den som är försäkrad eller eljest äger rätt till ersättning enligt denna lag
åligger att, i enlighet med de föreskrifter som meddelas av regeringen eller,
efter regeringens bestämmande. av riksförsäkringsverket, lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av lagen. Beträffande den som
är omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken har
förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget. gode mannen
eller förvaltaren skyldighet att lämna uppgifterna.
(Jfr 16 kap. 8 och 10 §§samt 20 kap. 8 §i utredningens förslag 20)
Ändringarna i 16 kap. 8 och 10 §§samt 20 kap. 8 §innebär att gode män
och förvaltare enligt FB har. inom ramen för sitt uppdrag, ålagts samma
skyldighet att göra anmälan och att lämna förklaring och uppgifter i vissa
hänseenden som nu gäller för förmyndare.

4.21 Lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt
bostadstillägg till folkpension
8§
Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är skyldig
att. om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan om detta till den allmänna
försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde han senast blivit mantalsskriven. Enahanda skyldighet åligger honom. om han åtnjuter kommunalt
bostadstillägg och mantals.skrivs i ar,nan kommun än förut, så ock om han
ingår äktenskap eller om hans äktemkap upplöses genom makens död eller
annorledes. Är den som åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren. Om den som uppbär förmånen har en god man
eller fiirl'a/tare enligt föräldrabalke.'1, har denne motsvarande skyldighet
att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Uppbärs förmånen
av myndighet eller av annan person än den pensionsberättigade eller
dennes förmyndare, gode man eller förvaltare, är även sådan myndighet
eller person anmälningsskyldig.
(Jfr 8 § i utredningens förslag 21)
Paragrafen har ändrats på samma sätt som 16 kap. 8 § lagen om allmän
försäkring.
11 §
Ansökan om förmån enligt denna lag skall innehålla nödiga upplysningar
för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och. om han är gift,
hans make undcrskriven förklaring oå heder och samvete att de lämnade
upplysningarna är med sanningen överensstämmande. För sökande som iir
omyndig eller har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken skall
förklaringen avges av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget, av gode mannen eller förvaltaren.
(Saknar motsvarighet i utredningens förslag)
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I paragrafen har gode män och förvaltare enligt FB. inom ramen för sitt
uppdrag. ålagts samma skyldighet att avge förklaring som nu gäller för
förmyndare.

Prop. 1987/88: 124

4.22 Studiestödslagen ( 1973: 349)
9 kap. 2 §
Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och
har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.
Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande
uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 1519 §§, 4 kap. 28-35 §§eller 7 kap. 17 §och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap.
31 §. 4 kap. 44 §och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav enligt första eller andra stycket studiehjiilp enligt 3 kap.
till sådan studerande. som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar
betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.
På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap .. på studiemedel enligt
4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt
första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits
efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs
enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som
infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin
skyldighet att erlägga räntan.
(Jfr 9 kap. 2 § i utredningens förslag 22)
I paragrafen har hänvisningen till den som var omyndig "på grund av
ålder" utgått som obehövlig.

4.23 Lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring
5 kap. 12 §
Har försäkrad blivit borta under resa eller i annat sammanhang och kan det
antagas att han har avlidit till följd av arbetsskada, har hans efterlevande
rätt till livränta. Som villkor för utbetalning av livränta får dock krävas
förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje
underrättelse om den försäkrade. I fråga om omyndig får sådan förklaring
krävas från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras av en god
man eller förvaltare som harförordnat.1· enligt föräldrabalken.
Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har
avlidit av annan orsak än arbetsskada, upphör rätten till livränta.
8 kap. 6 §
Den som har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen är skyldig att
enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpning-
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en av denna lag. Är den förmånsbe:·ättigade omyndig eller har god man
eller förl'altare enligt fiiriildrahalken förordnat.i· för honom, skall uppgifterna lämnas av förmyndaren eller, om det kan anses följa av uppdraget,
av gode mannen eller förl'a/taren.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 5 kap. 12 § och 8 kap. 6 § i utredningens förslag 23)
Genom ändringarna i 5 kap. l2 ~i och 8 kap. 6 § har gode män och
förvaltare fått behörighet att i vissa fall lämna förklaring resp. skyldighet
att lämna uppgifter. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller dock enbart
om det kan anses ingå i uppdraget som god man eller förvaltare.

4.24 Lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring
2H
Bestämmelserna i 16 kap. 12 §. 17 kap. I §och 20 kap. 5, 6 och 8 §§lagen
( 1962: 381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än den pensionsberättigade. sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som har god man eller förvaltare enligt föräldrabalken tillämpas ä·ven i fråga om del pension.
(Jfr 23 § i utredningens förslag 24)

I paragrafen har hänvisningen till vissa bestämmelser i lagen ( 1962: 381)
om allmän försäkring gjorts tillämplig på fall då någon har god man eller
förvaltare enligt FB.

4.25 Socialtjänstlagen ( 1980: 620)
48 §
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som ang~s i följande lagrum
I kap. 4 §föräldrabalken,
2 kap. I. 4-6. 8 och 9 §§ föräldrabc.lkcn, dock inte befogenhet enligt 9 §
att besluta att inte påbörja utredning dler att lägga ned en påbörjad utredning,
3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken, 7 kap. 7, 11 och 14 §~ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 7 ~ att godkänna avtal som innefattar
åtagande att utge engångsbelopp,
11 kap. 16 §andra styckl't föriildra/wlken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 §denna
lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947: 529) om allmänna barnbidrag i;ller enligt 9 § lagen (1964: 143) om
bidragsförskott.
(Jfr 48 §i utredningens förslag 25)
I paragrafen har yttrande enligt 11 kap. 16 § andra stycket FB angetts
bland de uppgifter som enligt paragrafen får delegeras.
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4.26 Lagen (1944: 133) om kastrering

Prop. 1987/88: 124

4§
Kastrering .fllr, om ej nedan annorlunda stadgas, företas endast efter
tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon.
såvida inte tillfälle att yttra sig, där så kan ske, har beretts, om han är
underårig den som har vårdnaden om honom. om han är gift hans make
samt om han är intagen på allmän anstalt dennas läkare och föreståndare.
På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke
får kastrering enligt I § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd. om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den
tjänsteställning regeringen föreskriver. i skriftligt utlåtande. med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som
är intagen i kriminalvårdsanstalt, häkte eller hem som avses i lagen
(1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på
sjukhus med stöd av lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas
vad i första stycket andra punkten stadgas.
(Jfr 4 § i utredningens förslag 26)

I paragrafen har föreskriften att en förmyndare skall höras för den som
är omyndigförklarad utgått utan att ersättas av någon ny bestämmelse. Det
innebär att det inte är obligatoriskt att höra en god man eller förvaltare
enligt FB innan socialstyrelsen beslutar om tillstånd för kastrering av en
huvudman. Det finns emellertid inget som hindrar att yttrande likväl inhämtas. om det kan anses ingå i den gode mannens eller förvaltarens
uppdrag att lämna sådant.

4.27 Lagen (1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall
18 §

Patienten eller hans make, om makarna sammanbodde vid tiden för intagningen, eller annan, som då stadigvarande sammanbodde med honom.
eller hans barn, fader. moder. syskon, förmyndare, gode man eller fön·altare får göra ansökan om utskrivning.
Ansökan hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som
avses i 17 § andra stycket· ger till känna att han icke vill vara intagen på
sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta
erforderliga handlingar.
Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning
förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan.
(Jfr 18 §i utredningens förslag 27)
Genom en ändring i förevarande paragraf har förvaltare fått behörighet
att jämte bl. a. förmyndare och gode män göra ansökan om utskrivning. Av
sammanhanget framgår att endast förvaltare enligt FB avses.
Huruvida gode män och förvaltare har rätt och skyldighet att bevaka
huvudmannens intressen också på de områden som faller under förevaran-
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de lag är i första hand beroende av uppdragets utformning. Om en god man
eller förvaltare som i och för sig bara har i uppdrag att syssla med egendomsförvaltning gör iakttagelser som aktualiserar tillämpning av förevarande paragraf, får han dock anses ha en skyldighet att göra anmälan till
exempelvis överförmyndaren härom. En anmälan kan eventuellt föranleda
en utvidgning av uppdraget och därmed en behörighet att också formellt
ansöka om utskrivning.

Prop. 1987 /88: 124

4.28 Transplantationslagen (1975: 190)
4§
Ingrepp som avses i denna lag får företas på en levande person om denne
skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk
sjukdom. hämmad förståndsutveckhng eller psykisk abnormitet av annat
slag saknar förmåga att lämna samtycke enligt första stycket får ske om
medicinska skäl påkallar att biologiskt material för transplantation tas från
denne. l fall som nu nämnts fordras ~.ocialstyrelsens tillstånd till ingreppet.
Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den som lider av psykisk abnormitet god man eller fi_irvaltare beredas tillfälle att yttra sig. Tillstånd får
lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Ingrepp får inte företas mot
givarens vilja.

5

*I

Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall den läkare
som enligt 3 har rätt att besluta om ingrepp upplysa honom och, i
förekommande fall. vårdnadshavare. förmyndare, god man eller förvaltare
om ingreppets beskaffenhet och om de risker som är förknippade med
detta. Samtycke som avses i 4 § sl;;all lämnas till iäkaren. Denne skall
därvid förvissa sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna.

*

(Jfr 4 och 5 §§ i utredningens förslag 28)
I 4 och 5 *~ har förmyndare ersatts med förvaltare i fråga om vem som
skall yttra sig resp. erhålla upplysning i vissa fall av ingrepp enligt lagen.
Av sammanhanget framgår att det är förvaltare enligt FB som avses.
Liksom i andra sammanhang bestäms den gode mannens resp. förvaltarens
roll ytterst av uppdragets utformning (jfr vad som sagts i föregående
avsnitt).

4.29 Lagen (1985:568) om sär:~kilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.
6§
Särskilda omsorger skall ges den p.;;ykiskt utvecklingsstörde endast om
han begär det. Om han är under 15 år eller, i ~nnat fall, om han uppenbart
saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan. skall de särskilda
1

Ändrad lydelse i propositionsförslagct.
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omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare, god man eller
förvaltare enligt föräldrahalken.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 6 § i utredningens förslag 29)

Genom en ändring i denna paragraf har förvaltare fått behörighet att
jämte god man och vårdnadshavare ansöka om omsorg. Vad som har sagts
i avsnittet om lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall om
gode mäns och förvaltares bevakning av huvudmannens intressen gäller
också enligt förevarande lag.

11 §
Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en psykiskt
utvecklingsstörd kan antas behöva god man eller förvaltare samt när ett
godmanskap eller förvaltarskap bör kunna upphöra eller uppdragets omfattning ändras.
(Jfr 11 § i utredningens förslag 29)

I denna paragraf har anmälningsskyldigheten för landstingskommun angetts gälla frågan om behov, upphörande eller omprövning av godmanskap
eller förvaltarskap.

4.30 Bankrörelselagen (1987:617)
2 kap. 23 §
En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som den
omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton år. Utan den
omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta
medlen och företett bevis på detta, får den omyndige inte vidare förfoga
över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på
insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken företes hos
banken.
Medel som en förmyndare, god man eller förvaltare förvaltar enligt
föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om det
har gjorts förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket nämnda balk eller
uttaget avser ränta som stått inne kortare tid än ett år. Överförmyndare
kan när som helst förordna, att ett förbehåll inte skall gälla. Sådant förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok. som har utfärdats om
insättningen. Banken är skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare, god man eller förvaltare utfärda bevis om beloppet av de medel
som sätts in eller som står inne. samt i förekommande fall intyga att
meddelat tillstånd inte utnyttjats.
(Jfr 70 § lagen om bankrörelse i utredningens förslag 30. 35 c § lagen om
sparbanker i utredningens förslag 31 och 42 d § lagen om jordbrukskasserörelsen i utredningens förslag 32)

I paragrafen har vissa regler om förmyndares och gode mäns medelsförvaltning gjorts tillämpliga också på förvaltare enligt FB.

4.31 Bankaktiebolagslagen (1987: 618)
3kap.13§
I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas upp den
som med skriftlig handling visar att han. till följd av uppdrag eller pantsätt-
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ning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev. har rätt att i
stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och ta
emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare. god man eller förvaltare för en aktieägare eller vid
konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning. kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.
I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt iO skall föras in i aktieboken om aktieägare. Av
förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer honom. En sådan
anteckning skall avföras. när det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av förhållanden som har antecknats i förteckningen.

Prop. 1987 /88: 124

*

(Saknar motsvarighet i utredningens förslag)
I paragrafen har förvaltare jämte bl. a. förmyndare och gode män fått rätt
att bli upptagna i särskild förtecknirg över dem som i vissa fall företräder
aktieägare.
3 kap. 16 §

Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bankaktiebolaget
företräda aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet
innehåller en bestämmelse att denne ska:ll få företräda aktierna och, för
avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas
under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägaren. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtten
har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man. på grund av ett förordnande enligt / / kap. 3 första
stycket 5 föräldrabalken. förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode mannen föras in
som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

*

(Saknar motsvarighet i utredningens förslag)
En lagrumshänvisning i denna paragraf har anpassats till ändringarna i

FB.

4.32 Aktiebolagslagen (1975: 1385)
3 kap. 12 §
I avstämningsbolag skall den som med skriftlig handling visar att han till
följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente
eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införda aktieägaren
lyfta utdelning och motta emissionsbevis och, vid fondemission, brev på
ny aktie på begäran upptas i en s~.rskild förteckning. Detsamma gäller
förmyndare, god man eller förvaltare för aktieägare eller vid konkurs
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konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring
avseende aktier kronofogdemyndigheten.
I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt 10 § första stycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det
visas att rätten upphört.
Uppgift ur förteckningen får ej lämnas till annan utan samtycke av den
som berörs av förhållanden som antecknats i förteckningen.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 3 kap. 12 § i utredningens förslag 34)
Genom en ändring i denna paragraf har förvaltare fått rätt att jämte bl. a.
förmyndare och gode män upptas i en särskild förteckning över dem som i
vissa fall företräder aktieägare.
3 kap. 15 § 1
Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda aktier
skall gälla även beträffande den som genom testamente erhållit nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier. om testamentet innehåller
bestämmelse att han skall ha riitt att företräda aktierna och, beträffande
avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av hans avkomsträtt skall
sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införingen skall göras anteckning om äganderättsförvärvet och om den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade
rätten att i bolaget företräda aktierna. I fråga om införing av nyttjandeeller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna lag om
införing av aktieägare. Dock skall påskrift om införingen ej ske på aktiebrevet. När det styrks att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall
anteckning därom göras i aktieboken.
När en god man på grund av förordnande enligt 11 kap. 3 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för blivande aktieägares räkning, skall blivande ägare
på anmälan av gode mannen införas såsom ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.
(Jfr 3 kap. 15 §i utredningens förslag 34)

I paragrafen har hänvisningen till olika lagrum i FB ändrats.
4 kap. 3 §2
Aktieägare som har företrädesrätt att delta i emission har rätt att för varje
aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission tcckningsrättsbevis och
vid fondemission delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag, får till aktiebrev hörande kupong användas som emissionsbevis. Används ej kupong
som emissionsbevis, skall i beviset anges hur många sådana bevis som
skall lämnas för varje ny aktie.
Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att delta i emission i bolag som ej
är avstämningsbolag, skall det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas
förses med påskrift härom, om ej kuponger am·änds som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevis och. vid fondemission, brev på
ny aktie som tillkommer aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på
annat betryggande sätt översändas till den som på avstämningsdagen är
1

2

i\ndrad lydelse i propositionsförslaget.
Andrad lydelse i propositionsförslaget.
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införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 12 §. Var han vid
mottagandet ej berättigad. skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock ej. om bolaget eller· värdepappersccntralen hade
kännedom om att handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas och ej heller
om mottagaren var omyndig eller hude en fi'jrvaltare enligt föräldrabalken
förordnad att j()retriida honom i dn·na angelägenhet.

Prop. 1987/88: 124

(Jfr 4 kap. 3 § i utredningens förslag 34)
Paragrafen har ändrats så. att aktiebolag i vissa fall inte kan anses ha
fullgjort sin skyldighet. om mottagaen av utdelning har förvaltare enligt
FB förordnad att företräda honom i :mgelägenheten.

4.33 Aktiefond slagen (1974: 931)
33 ~
I fråga om fondandelsbevis gäller. om annat ej följer av denna lag, i
tillämpliga delar vad i lagen (1936:8l) om skuldebrev föreskrivs om löpande skuldebrev. Härvid är den som 'nnehar fondandels bevis ställt till viss
man eller order och enligt fondbolagets påskrift på beviset anges vara
ägare till fondandel som beviset avser likställd med den som enligt 13 §
andra stycket nämnda lag förmodas äga rätt att göra skuldebrevet gällande.
Påskrift på beviset skall göras endast om innehavaren styrker sitt förvärv
av fondandel som beviset avser.
Om utdclningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24 och
25
lagen om skuldebrev.
Utfärdas fondandelsbevis utan utdelningskuponger och innehåller fondbestämmelserna föreskrift att den som i fondbolagets register över innehav
av fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel är behörig att
uppbära på andelen belöpande utdelning. skall betalning av utdelning till
denne anses giltig. även om han saknade rätt till utdelningen. Vad nu sagts
gäller dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i
orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen bort iakttagas eller om mottagaren var omyndig eller hade en
förmltare enligt föräldrahalken förurdnad att företräda honom i denna
angelägenhet.

ss

(Jfr 33 § i utredningens förslag 35)
Ändringen i denna paragraf motsvarar ändringen i 4 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975: 1385).

4.34 Försäkringsrörelselagen (1982:713)
3 kap. 12 §
I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas upp den
som med skriftlig handling visar att han till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället
för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och ta emot
emissionsbevis och, vid fondemission, brev på en ny aktie. Detsamma
gäller förmyndare, god man eller förl'altare för en aktieägare eller vid
konkurs konkursförvaltaren eller vic:. utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.
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I förteckningen skall för den som skall tas upp i denna enligt första
stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 § första stycket skall
föras in i aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå
den rätt som tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när
det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteckningen.

Prop. 1987 /88: 124

3 kap. 15 §
Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda aktier
skall gälla även för den som genom testamente erhållit nyttjanderätten till
eller rätten till avkomst av aktier. om testamentet innehåller en bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och. för avkomsträttshavaren, att
aktierna till !ryggande av dennes rätt skall sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägare. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man på grund av ett förordnande enligt I I kap. 3 §första
stycket 5 föräldrabalken förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode mannen föras in
som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.
4 kap. 6 §
De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt att för
varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstämningsbolag. får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis. skall det i beviset
anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.
Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett
bolag som inte är ett avstämningsbolag. skall anteckning härom göras på
det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger används som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemission.
breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i rekommenderat brev eller på annat betryggande sätt till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §.
Om dessa inte var berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå
anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller dock inte om bolaget eller
värdepapperscentralen kände till att handlingarna skulle komma i orätta
händer eller om någon av dem har åsidosatt den aktsamhet som de efter
omständigheterna skäligen bort iaktta. Bolaget eller värdepapperscentralcn anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren var omyndig
eller hade en förvaltare enligt fiiriildrabalken förordnad att företräda
honom i denna ange/iigenhet.
(Jfr 3 kap. 12 och 15 §§samt 4 kap. 6 *i utredningens förslag 36)
Ändringarna i 3 kap. 12 och 15 §§ samt 4 kap. 6 ~ motsvarar de ändringar som har gjorts i aktie bo lagslagen ( 1975: 1385 J.
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4.35 Taxeringslagen (1956:623)

Prop. 1987/88: 124

47§
Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i denna lag
sägs. skall fullgöras
I) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt / /
kap. I § föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning,
2) för sådan person. för vilken god man eller fiirl'llltare har förordnats
enligt // kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken. av gode mannen e/lerfi'irrnltaren beträffande vad han har under sin förvaltning.
3) för avliden person och hans dödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor. som har att förvalta den dödcs egendom, dock att där
egendomen avträtts till förvaltning av boutrcdningsman, denne har att
fullgöra deklarations- eller i.Jppgiftsskyldigheten.
4) för dödsbo, som ej längre be~;tår. av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom.
5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse. förvaltning. syssloman. förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting. kommun eller annan dylik
menighet regeringen annorlunda förordnar,
6) för aktiefond av det fondbolag. som handhar förvaltningen av fondt;n
eller, om förvaltningen övergått till förvaringsbank. av denna samt
7) för annan än här ovan omförmäld juridisk person. som ej längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.
(Jfr 47 § i 'utredningens förslag 37)

Genom en ändring i denna paragrhf har förvaltare enligt FB bl. a. gjorts
deklarationsskyldiga för huvudmannens räkning beträffande vad de har
under sin förvaltning.

4.36 Fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)
18 kap. 2 §
Skyldighet att lämna deklaration eller annan uppgift, som sägs i denna lag.
skall fullgöras
I. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt / /
kap. I föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode mannen
har under sin förvaltning
2. för sådan person. för vilken god man eller förvaltare har förordnats
enligt// kap. 3. 4 eller 7 *föräldrabalken. av gode mannen el/erfiirraltaren beträffande vad han har under sin förvaltning
3. för dödsbo av dödsbodelägare dler testamentsexekutor, som har att
förvalta den dödes egendom. dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten
4. för dödsbo, som ej längre består. av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom
5. för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse. förvaltning. syssloman, förvaltare eller
ombud samt
6. för annan än här ovan nämnd ju•idisk person, som inte längre består,
av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

*

(Jfr 18 kap. 2 ~i utredningens förslag 38)
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Ändringen i denna paragraf motsvarar ändringen i 47 § taxeringslagen
( 1956:623).

Prop. 1987 /88: 124

4.37 Lagen ( 1976:600) om offentlig anställning
13kap.5§
Att arbetstagare hos staten kan vara skyldig att frånträda utövning av
tjänst, om han jiirsiitts i konkurs, följer av särskilda bestämmelser i lag
eller annan författning.
(Jfr 13 kap. 5 § i utredningens förslag 39)
I denna paragraf har hänvisningen till att någon förklarats omyndig
utgått utan att ersättas av någon annan bestämmelse. Det innebär att
enbart den omständigheten att någon får en förvaltare enligt FB inte - lika
litet som ett fömrdnande om en god man - medför skyldighet att frånträda
utövningen av en tjänst.
Att det finns möjlighet att avstänga en arbetstagare från arbetet, om han
på grund av t. ex. sjukdom inte fullgör sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, framgår av 13 kap. 2-4 §§ i förevarande lag och 21- 27 §§
anställningsförordningcn (1965:601 J.

4.38 Lagen (1977:293) om handel med drycker
63 § 1
Har den som fått tillstånd till dctaljhandcl med öl eller till servering av
alkoholdrycker avlidit eller försatts i konkurs och vill dödsboet eller konkursboet fortsätta rörelsen, skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten
med uppgift om föreståndare. Anmälan skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet eller första borgenärssammanträdet. Har anmälan ej
inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick.
(Jfr 63 §

i utredningens förslag 40)

I paragrafen har omyndigförklaring utgått som grund för det särskilda
anmiilningsförfaramle som regleras i paragrafen.

4.39 Lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under
krig och krigsfara
H
Den som uppbär en förmån, som administreras av riksförsäkringsverket
och de allmänna försäkringskassorna, är skyldig att utan dröjsmål till
försäkringskassan anmäla förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmanen.
Om förmånstagaren är undnärif?. åligger anmälningsskyldigheten förmyndaren och vårdnadshavaren. 0111 den som upphiir fiirmänen har en

1

Ändrad lydelse i propositionsförslaget.
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god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande
s!..yldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Sker
utbetalning eljest till någon annan än förmånstagaren, åligger motsvarande
skyldighet även den till vilken förmånen betalas ut.

Prop. 1987/88: 124

(Saknar motsvarighet i utredningens förslag)
Ändringen motsvarar ändringen i 16 kap. 8 § lagen om allmän försäkring.

5 Hemställan
Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till
l. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i regeringsformen. 1
3. lag om ändring i vallagen (1972: 620),
4. lag om ändring i kommunallagen (1977: 179).
5. lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter,
6. lag om ändring i tryckfrihetsföro;dningen, 1
7. lag om ändring i äktenskapsbalken,
8. lag om ändring i ärvdabalken,
9. lag om ändring i lagen ( 1928:281) om allmänna arvsfonden,
IO. lag om ändring i jordabalken,
11. lag om ändring i fastighets bildnings lagen ( 1970: 988),
12. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter,
13. lag om ändring i rättegångsbalken,
14. lag om ändring i lagen (1946:80i') om handläggning av domstolsärenden.
15. lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar,
16. lag om ändring i lagen (1904:48 s.· I) om samäganderätt,
17. lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögcnhetsrättens område,
18. lag om ändring i lagen (1936: 81) om skuldebrev.
19. lag om ändring i lagen (1981: 131) om kallelse på okända borgenärer,
20. lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring,
21. lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt
bostads tillägg,
22. lag om ändring i studiestödslagen (1973:349),
23. lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring.
24. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring.
25. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620).
26. lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering,
27. lag om ändring i lagen ( 1966: 29J1 om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall,
1
Ändringsförslagen beträffande regeringsformen och tryckfrihetsförordningen ingår i prop. 1987/88: 32.
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28. lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190),
29. lag om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.,
30. lag om ändring i bankrörclselagen ( 1987: 617).
31. lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987:618),
32. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385),
33. lag om ändring i aktiefondslagen (1974:931),
34. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
35. lag om ändring i taxeringslagen ( 1956:623),
36. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen 0979: I 152),
37. lag om ändring i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning,
38. lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker.
39. lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet
under krig och krigsfara.

Prop. 1987/88: 124

6 Beslut
Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.
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Lagrådet

Prop. 1987/88: 124

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1987-12-03

Närvarande: justitierådet Mannerfelt, justitierådet Erik Nyman, regeringsrådet Palm.
Enligt protokoll vid regeringssamm':mträde den 24 september 1987 har
regeringen på hemställan av statsråC-et Leijon beslutat inhämta lagrådets
yttrande över förslag till
I. lag om ändring i föräldrabalken.
2. lag om ändring i regeringsformen,
3. lag om ändring i vallagen (1972:620).
4. lag om ändring i kommunallagen ( 1977: 179),
5. lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och kyrkliga
samfälligheter.
6. lag om ändring i tryckfrihetsförcrdningen,
7. lag om ändring i äktenskapsbalk~n.
8. lag om ändring i ärvdabalken,
9. lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden,
10. lag om ändring i jordabalken,
11. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970:988).
12. lag om ändring i lagen ( 1973: 11.50) om förvaltning av samfälligheter,
13. lag om ändring i rättegångsbalken.
14. lag om ändring i lagen ( 1946: 807) om handläggning av domstolsärenden.
15. IHg om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar.
16. lag om iindring i lagen (1904:48 s. I) om samäganderätt,
17. lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område,
18. lag om ändring i lagen (1936:8)1 om skuldebrev,
19. Jag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända borgenärer,
20. lag om ändrng i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
21. lag om ändring i lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt
bostadstillägg.
22. lag om ändring i studiestödslagi:n (1973: 349).
23. lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring,
24. lag om ändring i lagen ( 1979: 84! om delpensionsförsäkring,
25. lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620).
26. lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering.
27. lag om ändring i lagen ( 1966: 29:.) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall,
28. lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190).
29. lag om ändring i lagen ( 1985:56f:) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl ..
30. lag om ändring i bankrörclselagen (1987:617).
31. lag om ändring i bankaktiebolagslagen ( 1987:618),
32. lag om ändring i akticbolagslagcn (1975: 1385),
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lag om ändring i aktiefondslagen ( 1974:931 ),
lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713),
lag om ändring i taxeringslagen (1956:623),
lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152),
lag om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning,
lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker,
lag om ändring i lagen (1984:989) om socialförsäkringsväsendet
under krig och krigsfara.
Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Bo
Blomquist.
Beträffande förslagen under punkterna 2 och 6 har lagrådet den 13
oktober 1987 avgivit särskilt yttrande och därvid lämnat dem utan erinran.
Förslagen i övrigt föranleder följande yttrande av lagrådet:
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Prop. 1987/88: 124

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken
Lagrådet:

Inledning
A) Den föreslagna reformen går väsentligen ut på att det i FB reglerade
institutet omyndigförklaring skall avskaffas. Som ersättning har man tänkt
sig att, vid sidan av nuvarande godmansinstitut, införa en utbyggd variant
av detta institut, benämnd förvaltarskap.
Förslaget föranleder vissa allmänna synpunkter i fråga om rättsläget för
dem som blir föremål för förvaltarskapsförordnande. Lagrådets resonemang förs i denna inledning med utgångspunkt från vissa enskilda bestämmelser i förslagen. avseende FB, men är av betydelse även för andra delar
av lagstiftningskomplexet. Lagrådet har anledning att senare återkomma
till detaljerna i flertalet av de inledningsvis berörda delarna av den föreslagna regleringen.
Enligt 11 kap. 4 § i FB-förslaget skall, om det behövs, god man förordnas om någon på grund av sjukdom. hämmad förståndsutveckling. försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Om den biståndsbehövandes "tillstånd" inte hindrar att hans eller hennes mening inhämtas, får dock förordnande inte meddelas utan samtycke. Förslaget överensstämmer i sak med vad som gäller för närvarande, med undantag för att
enligt gällande rätt förordnande kan meddelas oberoende av samtycke, om
särskilda skäl föreligger.
Enligt 11 kap. 7 § skall förordnande av förl'altare meddelas under samma förutsättningar som gäller för förordnande av god man med det tillägget
att det inte är "tillräckligt" att god man förordnas eller att den biståndsbehövande får hjälp på något annat mindre ingripande sätt.
Förordnande av förvaltare enligt förslaget motsvaras i gällande rätt
närmast av omyndigförklaring. Förvaltarförordnande skiljer sig från
omyndigförklaring däri att förordnandet ihte medför att den som det avser
förlorar sin rösträtt och att det efter omständigheterna kan begränsas till
sin räckvidd. I likhet med vad fallet är vid omyndigförklaring föreligger
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den i förhållande till ett godmansförordnande betydelsefulla principiella
skillnaden att den enskilde genom ett förordnande av förvaltare berövas
möjligheten att själv företa rättshandlingar inom ramen för förordnandet.
Ett förvaltarförordnandc kan också, bortsett från rätten att rösta i allmänna val, liksom för närvarande omyndigförklaring, innebära att den enskilde
i princip förlorar sin handlingsfrihet i rättsligt hänseende.
Mot bakgrund av vad som anförts om förvaltarförordnandets karaktär
bör från rättssäkerhets synpunkt uppmärksammas den skillnad som föreligger mellan ett sådant förordnande enligt förslaget och omyndigförklaring,
när det gäller de grundläggande förutsättningarna för att åtgärden skall få
ske.
För omyndigförklaring gäller för närvarande andra och snävare förutsättningar än de som är uppställda för förordnande av god man. Enligt 10
kap. I § FB kan sålunda omyndigförklaring av den som fyllt aderton år
endast komma i fråga. om han på grund av psykisk sjukdom, hämmad
förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag är ur stånd att
vårda sig eller sin egendom. Denna skillnad i förhållande till vad som krävs
för ett godmansförordnande har i ftrslaget inte bibehållits när det gäller
förordnande av förvaltare. Samma skäl som skall föreligga för ett förordnande av god man skall i stället kunna utgöra grund för ett förordnande av
förvaltare, om det inte är "tillräckligt" med en god man eller andra mindre
ingripande insatser.
Det anförda kan i tillspetsad form >ammanfattas sålunda: I gällande rätt
utlöses godmansförordnande på i princip lägre nivå, rekvisitmässigt, än
den som krävs för omyndigförklaring, men godmanskap får därjämte förekomma också när de strängare rekvisiten för omyndigförklaring i och för
sig är för handen men det befinnes tillräckligt med god man. I förslaget
däremot blir de nu gällande lägre rekvisiten för godmansförordnande gällande över hela fältet, men en upptn:.ppning till förvaltarskap - omyndigförklaringens efterföljare - skall få ske så snart det inte anses tillräckligt
med god man.
Förordnande av förvaltare enligt förslaget är, liksom omyndigförklaring,
en åtgärd av djupt ingripande natu för den enskilde och rör dennes
integritet. Det kan inte bortses ifrån att, i de fall den enskilde bestrider att
grund för att förordna förvaltare för honom föreligger, den ovannämnda
skillnaden mellan förslaget och nuvarande ordning i fråga om rekvisiten
måste få betydelse från rättssäkerhetssynpunkt. Med hänsyn härtill är det
inte en tillfredsställande lösning att förvaltarförordnande inte skall vara en
på självständiga förutsättningar grundad åtgärd utan kunna ske under
hänvisning endast till att det inte anses "tillräckligt" med en god man eller
mindre ingripande åtgärder.
Under hänvisning till det anförda förordar lagrådet att förordnande av
förvaltare ges en självständig reglering. Lagrådet föreslår därför att 11 kap.
7 § utformas så att det för att förvaltare skall kunna förordnas skall krävas
- förutom att förutsättningar för godmanskap föreligger - att den enskilde
är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.
B) Redan de under A anförda skälen talar för att man bör ha ett absolut
kriterium - en tröskel - för att förvaltarskap skall få komma i fråga och ej
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bör falla tillbaka endast på för godmans- och förvaltarskap gemensamma
kriterier. påbyggda med en sorts svårgripbar stegringskala som antages
utvisa att man i vissa fall når upp till en nivå, där det är otillräckligt med
godmansförordnande och där förvaltarskapsreglerna därför skall slå till.
En särskild betänklighet mot en stegringskala av antydd art föranleds av
den betydelse som i förslaget tillmäts vägrat samtycke från den biståndsbehövandes sida och detta både när det gäller utverkande av godmansförordnande och när det gäller särskild förvaltningsåtgärd av redan förordnad
god man. Flerstädes i remissprotokollet framgår att vid vägrat samtycke
förutsätts att fråga uppkommer om att tillgripa förvaltarförordnande (som
leder till att samtyckesfrågan blir irrelevant).
Uttalandena i angiven del leder ofrånkomligen till olustiga associationer
beträffande tvångssituationer som den biståndsbehövande kan bli försatt i:
"Samtycker du inte, så får vi ordna så att du blir satt under förvaltare."
Förslagets sakliga och terminologiska förändringar kan inte undanskymma
att även i framtiden den enskilde biståndsbehövande kommer att uppleva
såsom en integritetsstörning att "bli satt under förvaltare'', lika väl som
han nu kan lida av att "bli satt under förmyndare".
Särskilt tänker lagrådet i det sammanhanget på det fallet att en god man
väcker fråga om en förvaltningsåtgärd som angår djupt kända livsangelägenheter hos den biståndsbehövande. Som exempel må nämnas att någon
som. objektivt sett, är predestinerad att kvarbli på en långvårdsinstitution
resten av sitt liv föreställer sig att han kommer att kunna återvända hem till
sin gamla tillvaro. Och i följd av den tron vägrar att ge sitt samtycke
exempelvis till att gode mannen säger upp hans bostadslägenhet eller säljer
hans jordbruksfastighet. Det får inte vara så, att ett vägrat samtycke i
dylika och liknande situationer skall utlösa ett förvaltarskap, om inte
förutsättningar härför i övrigt föreligger. En marginal även för oekonomiska önskemål från den biståndsbehövandes sida bör medges i tillämpningen
(jfr förslagets 13 kap. 3 FB). Det bör fasthållas, att en god man eller
förvaltare inte bör se som en primiir uppgift att bevaka den hjälpbehövandes arvingars intressen.

Prop. 1987 /88: 124

*

Manner:felt:
Resonemanget under punkt B bör enligt min mening avslutas med tilläggande av följande stycke.
Nu avhandlad frågeställning leder till spörsmålet om det möjligen kan
vara till fördel att ha en sorts mellanform mellan stadiet för godmanskap
och stadiet för förvaltarskap när det gäller vägrat samtycke i en uppkommen konkret fråga. Efter modell av nuvarande 6 kap. 6 § GB (jfr 7 kap. 8 §
ÄktB) kan man tänka sig att i fall av vägrat samtycke låta rätten fälla
utslaget om i det enskilda fallet en ifrågasatt rättshandling är tillåtlig eller
icke. Jag nöjer mig med att utan detaljförslag framföra denna tanke beträffande nu berörd konfliktsituation; platsen för en sådan reglering kunde
vara i slutet av 11 kap. 5 i förslaget.

*

Lagrådet:
CJ Förslaget utmärks av en strävan att sudda ut spåren efter det nuvarande
omyndigförklaringsinstitutets effekt att en omyndigförklarad är diskvalifi-
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cerad för vissa funktioner. Politiskt har därvid stått i förgrunden att rösträtten ej skall gå förlorad för den som i det framtida systemet skall vara
berövad sin rättshandlingsförmåga. I den delen har lagrådet ingen anledning att resa några invändningar. vilket redan givits tillkänna i lagrådets
delutlåtande beträffande remissens grundlagsfrågor.
Däremot vill lagrådet kraftigt reagera mot att omyndigförklaringens efterföljare - det totala eller partiella förvaltarskapet - ej alls skulle utgöra
diskvalifikationsgrund när det gäller behörigheten att ombesörja andra
individers rättsangeliigenheter. Att den som i det framtida systemet blir
helt eller partiellt frånkänd riittshandlingsförmåga i sin egen rättssfär.
skulle enligt lag ha behörighet att handha motsvarande rättsangelägenheter
för annans räkning. är klart otillfreds~;tällande och inkonsekvent.
Kravet på konsekvens i lagstift ni rigen Ufr 8 kap. 18 § tredje stycket
punkten 1-4 RFl medför ovillkorlige,n. att i det nya systemet inbyggs en
spärr. utvisande att en person, som är föremål för förvaltarförordnande,
också lagligen är frånkänd behörighet att för annans räkning företa rättshandlingar som han inte äger företa för egen räkning. Principen måste
villkorslöst inkrivas i FB. Därvid bör den naturliga platsen vara förslagets
11 kap. 9 §,där förvaltarens ensamrådighet fastslås. Lagrådet återkommer
under nämnda lagrum till frågan om bestämmelsens utformning.
Vad lagrådet nu anfört bör få återverkningar i första hand inom FB:s
eget regelsystem. Uttryckligen bör således göras reservationer i förslagets
10 kap. I, 2 och 4 §§som väsentligen gäller förälders förmyndarkapacitet:
till reservationernas utformning återkommer lagrådet under berörda lagrum. Med en generell regel av den behörighetsdiskvalifieerande natur som
lagrådet förordar för 11 kap. 9 §:s del torde kunna avvaras liknande reglering i vad avser urvalet inför rättens förordnande av god man eller förvaltare: Himplighetskravet torde i de sammanhangen vara tillfyllest.
Dl Det under punkt C avhandlade spörsmålet har företrädesvis gått ut på
att inom FB:s rege/system bör gälla att den, som genom förvaltarskapsförordnande helt eller partiellt frånkänts rättshandlingsförmåga inom sin egen
rättssfär, omöjligen skall kunna bli lagligen tillerkänd behörighet att företaga motsvarande rättshandlingar för annans räkning.
Principen måste rimligen slå igenom på alla områden där fråga uppkommer om att berörd individ skulle vara anförtrodd att företaga rättshandlingar för annans räkning, t. ex. när det gäller ansvariga funktionärer på assoeiationsrättens fält eller i verksamhet av den art som utövas av advokater,
revisorer m. fl.
Även utanför området. där rättshanj!ingar för annans räkning är i fråga.
måste tas konsekvensen att den som genom förvaltarskap är frånkänd
rättshandlingsförmåga inom sin egen rättssfär, inte skall kunna utöva beslutanderätt i andras rättsangelägenheter av motsvarande slag. Särskilt
framträdande blir härvidlag de som har domaruppgifter, men även de som
betrotts med myndighetsutövning i övrigt måste tas i beaktande.
Med hänsyn till det anförda måste Llgrådet framhålla såsom nödvändigt
att det lagligen fastslås, att den som blir föremål för förvaltarskap blir i
motsvarande mån obehörig att på andra områden fylla funktioner som
innefattar beslutsfattande av betydelse för andras rättsställning.
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Att från grunden starta ett arbete med att närmare kartlägga vilka lagstiftningsåtgärder som på en mångfald områden behövs för nu behandlat
ändamål är en uppgift som inte ankommer på lagrådet. Lagrådet vill dock
nämna det tekniska grepp som förekom vid förmynderskapslagens tillkomst 1924. Då ansågs att när det ej var möjligt att inom förmynderskapslagstiftningens ram lösa vissa problem vars räckvidd nådde in på ett flertal
andra rättsområden, en särskild lag skulle stiftas. Resultatet blev då 1924
års lag om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet. I sak skall naturligtvis inte dragas några paralleller mellan den
lagstiftningen och nu förevarande problemställning. Men tekniskt kan det
med verkan för alla berörda rättsområden tänkas att ha en fristående lag
om verkan av att förvaltarskap anordnats för någon. Lagrådet är medvetet
om att en lösning av antydd art inte står i samklang med ett av den
tilltänkta reformens syften - att undvika sådan integritetsstörande stämpel
som omyndigförklaringen ansetts medföra. Men detta syfte bör inte vinnas
till priset av att man i den kommande lagstiftningen accepterar oformligheter och nytillskapade risker i rättslivet.
En lösning - på ena eller andra sättet - av de problem som behandlats i
denna punkt, torde man väl hinna frambringa, eftersom lagstiftningen
avses träda i kraft först den 1 januari 1989. Lagrådet behandlar alltså det
remitterade ärendet under förutsättande av att en kompletteringslösning av
de i denna punkt berörda problemen arbetas fram.
E) Såväl i förslagets lagtext som i den allmänna och speciella motiveringen används uttrycken hälsotillstånd (11 kap. 4 §och 17 §),sinnestillstånd
( 11 kap. 5 §) och tillstånd utan närmare precisering av uttryckens innebörd. Detta kan enligt lagrådets mening ge upphov till tvekan om vad som
avses i de skilda situationerna. Lagrådet vill därför framhålla att det vore
önskvärt, om det under ärendets fortsatta gång gjordes en precisering av
den avsedda innebörden av de använda uttryckssätten.
FJ Beträffande en formell fråga avseende lagtextens utformning är att
anföra föijande. När det gäller att i förslaget språkligt precisera att man
åsyftar den som är föremål för godmansförordnande eller förvaltarskapsförordnande. används termen ·'huvudmannen'·. Den använda terminologin har otvivelaktigt sin förankring i lagmotivs och i den juridiska litteraturens gängse uttryckssätt, vari behandlas relationen mellan en huvudman
och en syssloman/fullmäktig.
Men beteckningen "huvudman'' leder ofrånkomligen till missvisande
associationer när beteckningen används i här förevarande sammanhang,
avseende en reglering som inskränker individens självbestämmanderätt.
Visst är den enskilde. biståndsbehövande personen centralfiguren i de
sammanhang som nu är i fråga - alla åtgärder skall vara till hans nytta.
Men han är i en situation vari han saknar ett av huvudmannaskapets
viktigaste element, nämligen behörighet att dirigera vad som genom en
mellanman skall åtgöras i hans rättsliga angelägenheter.
Med hänsyn till att nu föreslagen reglering går ut på att anvisa metoder
att åstadkomma att huvudintressentens dirigerande kompetens beskärs
totalt eller i vart fall på ett ingripande sätt. framstår det som något verklighetsfrämmande. att beteckna honom som "huvudman'' i den rättsligen i
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stort sett maktlösa position, vari hans hälsa eller levnadsomständigheter i Prop. 1987/88: 124
övrigt försatt honom.
Från nu angivna utgångspunkter vill lagrådet avstyrka att i lagtexten
används uttrycket "huvudmannen". Försök till andra formuleringar redovisas i det följande. Delvis återfinns dessa i utlåtandets huvudtext, nämligen när det gäller bestämmelser som föreslås ändrade även i andra hänseenden. I övrigt redovisas formulcringsändringarna i en bilaga J till utlåtandet.
G) Även om ett beslut om omyndigförklaring har sin grund i att den det
gäller saknar förmåga att ta vård om sina angelägenheter och därför behöver en förmyndare. innebär gällande ordning inte att den omyndige helt
skjuts åt sidan. Det finns vissa rätt>handlingar som är så nära knutna till
den enskildes person att denne trots en omyndigförklaring förutsätts själv
medverka till dem. Så är fallet vid ingående av äktenskap (2 kap. 2 §
ÄktB), adoption (4 kap. 2 och 5 a §§ FB), upprättande av äktenskapsförord
(7 kap. 3 § andra stycket ÄktB), arvsavsägelse (17 kap. 2 § andra stycket
ÄB) och upprättande av testamente \_9 kap, \ § ÄB). Någon ändring beträffande den enskildes egen medverkan har inte föreslagits. För att en rättshandling skall bli giltig krävs dock för närvarande, utom vad gäller upprättande av testamente, samtycke från förmyndaren. Anledningen till detta är
att det gäller rättshandlingar som griper djupt in j den enskildes förhållanden. Det har inte al)setts tillfredsställande att helt lägga avgörandet i dessa
frågor i den omyndiges egen hand.
I remissförslaget upptages inte något motsvarande krav på samtycke till
de rättshandlingar av personlig natur som företas av den för vilken förvaltare har förordnats. Någon närmare motivering varför kravet på samtycke
slopats har inte lämnats. Orsaken ~.ynes få sökas i förslagets strävan att
undvika regler som särbehandlar den för vilken förvaltare förordnats. Den
särskilda skyddsaspekt som inryms i den nuvarande lagstiftningen har fått
träda i bakgrunden. En viss spärr till skydd för den enskilde ligger i den
allmänna regeln att den omyndige måste ha förmåga att bedöma den
rättshandling som är i fråga, för att cien skall bli giltig.
Beträffande ingående av äktenskapsförord och avtal om atvsavsägelse
synes remissförslaget utgå från att ett förvaltarförordnande kan innefatta
en vetorätt för förvaltaren mot rättshandlingar som företas av den enskilde. Enligt lagrådets mening är dei dock knappast möjligt att utforma
förordnanden på det sättet.
De skyddssynpunktcr som ligger bakom den nuvarande lagstiftningen
gör sig enligt lagrådets mening fortfarande gällande med samma styrka.
Det bör framhållas. att avtal och andra rättshandlingar på det personliga
området kan ha mer långtgående verkningar än många rättshandlingar på
det rent ekonomiska planet. Någon olägenhet med att inhämta samtycke
har inte framkommit. ,i\tt detta skulle innebära någon diskriminerande '
särbehandling som strider mot förslagets allmänna syften kan lagrådet inte
heller finna. Det ~ör även påpekas att en viss olikhet i förhållande till de
övriga nordiska länderna kommer att skapas om förslaget genomförs.
Lagrådet får under hänvisning till det anförda förorda att de nuvarande
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kraven på samtycke till rättshandlingar av rent personlig natur, som före-

tas av en omyndigförklarad, får gälla även beträffande den för vilken
förvaltare förordnats.
Lagtextförslag i enlighet med det nl\ anförda kommer i det följande att
presenteras under 2 kap. 2 §och 7 kap. 3 § ÄktB, 4 kap. 2 §och 5 a § FB
samt 17 kap. 2 § ÄB.
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4kap.
2 och 5 a §§
Enligt gällande rätt får omyndigförklarad varken adoptera eller adopteras
utan förmyndarens samtycke. Remissförslaget innehåller inte någon motsvarande föreskrift beträffande den som har förvaltare. Lagrådet hänvisar
till vad som anförts i inledningen under punkt G och förordar att samtycke
i dessa fall skall inhämtas från förvaltaren. Lagtexten kan förslagsvis ges
följande lydelse:
2 §: "Den, för vilken förvaltare är förordnad, får inte utan förvaltarens
samtycke antaga adoptivbarn."
5 a §: "Den som - - - dessa makar.
Samtycke enligt - - - barnets förmyndare.
Den. för vilken förvaltare är förordnad, får inte adopteras utan förvaltarens samtycke."

IO kap.
1. 2 och 4 §§

Av skäl som lagrådet anfört under inledningens punkt B förordas att i
förevarande paragrafer görs ändringar - vilka sammanhänger med lagrådets förslag under 11 kap. 9 § - i enlighet med följande avfattningsförslag:
I §: "Den som - - - vara förmyndare.
Att förälders eller särskilt förordnad förmyndares behörighet att vid
rättshandlingar företräda underårig kan vara begränsad eller utesluten
följer av 11 kap. 9 ~ andra stycket."
2 ~: "För barn - - - dessa förmyndare.
Dör en av föräldrarna eller är någon av dem underårig eller blir någon av
dem entledigad från eller eljest obehörig att utöva förmynderskapet. är den
andre barnets förmyndare.
För barn - - - ensam förmyndare."
4 §: "Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten förordna
sådan. När förmyndare enligt 11 kap. 9 § blir obehörig att företaga rättshandlingar för annans räkning, skall rätten, om det inte är obehövligt,
förordna förmyndare med uppgift att för en underårigs räkning företaga
motsvarande rättshandlingar.·'
Till den sistnämnda föreskriften kan fogas kommentaren, att förordnande av förmyndare kan vara onödigt, om det förefinnes en andra föräldraförmyndare med oinskränkt rättshandlingsförmåga.
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Il kap.
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2§
När fråga är om rättshandlingar eller om rättegång mellan, å ena sidan,
någon som har ställföreträdare enligt FB och, å andra sidan, ställföreträdaren eller någon med viss anknytnin,g till denne gäller, som en allmän regel
att ställföreträdaren inte får företräda den som ställföreträdarskapet avser.
Enligt 11 kap. 2 §andra stycket skall i dessa fall en god man förordnas. För
rättshandlingsfallens del ges en föreskrift därom i första meningen genom
en hänvisning till 13 kap. 2 §. Att en god man skall förordnas i rättegångsfallen regleras genom en särskild bt::stämmelsc i 11 kap. 2 § andra meningen. Den bestämmelsen får anses innebära att ställföreträdaren inte heller i
dessa fall får företräda den som ställföreträdarskapet avser.
Det kan ifrågasättas om inte för båda de nämnda fallen förbudet för en
ställföreträdare enligt FB att uppträda som sådan lämpligen borde regleras
i 13 kap. 2 §. En för fallen gemensam föreskrift att en god man skall
förordnas skulle därvid kunna ges i 11 kap. 2 § andra stycket genom en
hänvisning till 13 kap. 2 §.Med en sådan ordning skulle 11 kap. 2 §andra
stycket kunna utformas på följande sätt:
"God man skall även förordnas, när den som har en förmyndare, god
man eller förvaltare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver biträde men enligt 13 kap. 2 § inte kan företrädas av
förmyndaren. den gode mannen eller förvaltaren."
Tredje stycket kan lämpligen formuleras på följande sätt:
"God man skall också i annat fall än som avses i första eller andra
stycket förordnas för den som har förmyndare, god man eller förvaltare,
om det förekommer en angelägenhet i vilken han har ett intresse som
strider mot sådan företrädares eller dennes makes intresse. Rätten skall
meddela sådant förordnande om förmyndaren, den gode mannen eller
förvaltaren eller den som denne i sådan egenskap företräder begär det eller
det annars är lämpligt."
Båda styckena har avfattats så, att man undviker termen huvudman.

4§

I den föreslagna bestämmelsens andra mening behandlas läget när den
enskildes "hälsotillstånd" hindrar att vederbörandes mening inhämtas. I
gällande rätt talas i motsvarande regel (18 kap. 3 §) i stället bara om
"tillstånd". Sistnämnda uttryck synes vara att föredraga, då man bör
kunna ta i beaktande hinder av endera psykisk eller fysisk natur och jämväl
fall där dylika förhållanden förekommer i kombination.

5§
Bestämmelsen behandlar situationer, då god mans rättshandlingar blir
oförbindande för den som biträds av god man. Anledningen kan därvid
vara att angelägenheten har fallit utanför godmansförordnandets ram eller
att samtycke inte förelegat ehuru sådant kunnat inhämtas. I specialmotive-
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ringen nämns möjligheten att gode mannen utverkar "ett generellt samtycke" till rättshandlingar inom ramen för uppdraget.
Lagrådet vill i det sammanhanget framhålla möjligheten att för gode
mannen utställs en generalfullmakt, varmed undviks sådana kalamiteter
som åsyftas i paragrafen. Genom en generalfullmakt för en anförvant eller
annan närstående torde t. ex. långvårdspatienter redan med nuvarande
ordning ofta kunna få sina ekonomiska angelägenheter omskötta; detta f.ö.
oavsett om godmanskap är anordnat eller ej.
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Det förhållandet att ett förordnande av förvaltare på ett annat och mer
ingripande sätt än ett förordnande av god man påverkar den enskildes
möjligheter att företa rättshandlingar bör komma till uttryck när det gäller
förutsättningarna för att ett förvaltarförordnande skall kunna meddelas.
Det bör sålunda, som inledningsvis anförts under A, för ett sådant förordnande krävas att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom.
Med en sådan förutsättning för åtgärden bör också, i enlighet med remissförslaget, överförmyndaren kunna ges rätt att närmare bestämma uppdragets omfattning. Lagrådet föreslår med beaktande av det anförda att paragrafen ges följande lydelse:
"Om någon beträffande vilken det föreligger en sådan situation som
anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten förordna
förvaltare för honom eller henne. Förvaltare får dock inte förordnas, om
det är tillräckligt att god man förordnas eller att den enskilde på något
annat mindre ingripande sätt får hjälp.
Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet
eller egendom överstigande ett visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning."

8§
Tanken med bestämmelsen i denna paragraf är att det i princip skall gälla
några undantag från räckvidden av ett förvaltarskapsförordnande som
meddelats enligt den näst föregående 7 §. ett undantag som dock kan
upphävas av rätten om särskilda skäl föranleder det. För att denna tanke
klarare skall komma till uttryck föreslås att bestämmelsen ges följande
avfattning:
"Utan hinder av förvaltarförordnande enligt 7 §äger den som avses med
förordnandet rätt att själv
I. sluta avtal om tjänst eller annat arbete,
2. förfoga över vad han genom eget arbete - - - ställe samt
3. förfoga över vad han efter det att - - - förvaltarens rådighet.
Om särskilda skäl föranleder det, får dock rätten föreskriva att förvaltarförordnande skall omfatta även förhållande som avses i första stycket."
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9§
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Av skäl som lagrådet anfört under inledningens punkt C förordas att i
förevarande paragraf tas in ett nytt andra stycke. klargörande ett viktigt
principiellt spörsmål, nämligen att förvaltarskapsförordnande måste få
konsekvenser i fråga om den biståndsbehövandes behörighet att företräda
andra i rättsliga sammanhang. Det nya stycket föreslås få följande lydelse:
"I den mån den, för vilken förvaltare har förordnats, i följd av första
stycket saknar behörighet att företaga rättshandlingar för egen del, är han
också obehörig att företaga motsvarande rättshandlingar för annans räkning.
Lagrådet föreslår i sammanhang·~t därjämte att första stycket jämkas
enligt följande:
"Förvaltaren har - - - rådighet över den enskildes - - - som omfattas av uppdraget."

20 §
Första stycket har enligt lagrådet fått en otillfredsställande språklig utformning, främst genom att uttrycket "om han eller hon" återkommer tre
gånger. Det bör därför omformuleras, förslagsvis på följande sätt:
"En god man eller förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller
försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund därav är olämplig för uppdraget eller som av
annan orsak inte är lämplig att inneha detta, skall entledigas från uppdraget."
Andra stycket kan lämpligen jämkas i enlighet med följande:
"Uppkommer fråga - - - fara för den som godmanskapet eller förvaltarskapet avser, besluta att - - - ärendet avgörs."

28 §
Enligt paragrafen skall rätten genast kungöra beslut om anordnande eller
upphörande av förvaltarskap i Post- och Inrikes Tidningar. I paragrafen
bör inläsas att kungörande bör ske även av beslut enligt 23 § om ändrad
omfattning av ett förvaltarskap. Även i sådana fall får det anses att man, låt
vara marginellt, anordnar ett utvidgat förvaltarskap respektive partiellt
upphäver ett pågående förvaltarskap. Behovet av kungörelse i sådana fall
bör dock bedömas med beaktande av kungörandets ändamål: är förändringen utan egentlig betydelse för tn,dje man kan kungörandet underlåtas.

13 kap.

H
Såsom anförts under 11 kap. 2 § kan ifrågasättas om inte i förevarande
paragraf borde tas med även det förhållandet att den som är ställföreträdare enligt FB inte får uppträda som sådan i en rättegång, vari han eller
person med viss anknytning till honom är motpart till den som ställföreträ-

238

darskapet avser. Om den ordningen väljs. skulle paragrafens två första
stycken kunna utformas på följande sätt:
"Uppstår fråga om rättshandling eller rättegång mellan en - - - stridande intressen.
En god - - - att företräda den för vilken han förordnats, om det
uppstår fråga om en rättshandling eller rättegång mellan denne, å ena
sidan. och den gode - - - förvaltaren företräder. å andra sidan."
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14 kap.
l

§

Lagrådet förordar att paragrafens andra mening ersätts av ett andra stycke
av följande lydelse:
"Vad som i detta kapitel föreskrivs i fråga om förmyndare gäller också i
fråga om gode män och förvaltare som har att förvalta del i oskiftat bo. Vad
som föreskrivs beträffande omyndig skall därvid gälla den som har god
man eller förvaltare."

15 kap.
I §

De nuvarande bestämmelserna om förmyndares förvaltning av egendom
skall enligt förslaget vara tillämpliga även på godmanskap och förvaltarskap. En föreskrift härom har intagits i ett nytt andra stycke i 15 kap. I §.I
ett tredje stycke har intagits en från nuvarande 18 kap. 8 § överförd
bestämmelse om försäljning av egendom som har tillfallit allmänna arvsfonden.
Enligt lagrådets mening bör bestämmelserna om förmyndares egendomsförvaltning liksom för närvarande utgöra en obruten enhet och därefter följa den föreskrift som gör de nämnda bestämmelserna tillämpliga på
god mans och förvaltares förvaltning samt föreskriften om egendom som
tillfallit allmänna arvsfonden. Lagrådet föreslår därför att l §andra stycket
med viss omformulering och I § tredje stycket i oförändrat skick tas in som
20 respektive 22 § och att förslagets 20 § som en följd härav får bli 21 §.
Med denna omflyttning kan nuvarande l §behållas oförändrad. Omformuleringen av vad som sålunda blir 20 § betingas av att hänvisningen i denna
paragraf bör omfatta även I § och avse bestämmelserna om förmyndares
egendomsförvaltning i tillämpliga delar. Enligt lagrådets förslag kan 20 §
ges följande lydelse:
"Vad som föreskrivs i 1-18 §§ om förmyndares förvaltning skall gälla
också i fråga om godmanskap och förvaltarskap."

20 §
Reglerna om ersättning till god man har gjorts tillämpliga också på förvaltare. Särskilt när det gäller mer omfattande och ingripande förvaltarskapsförordnanden kan viss tvekan inställa sig. 'Detta gäller framför allt sådana
personer som omyndigförklaras idag. De speciella skyddsbehovcn för
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denna personkategori understryks o::kså med rätta i remissen. Man kan då
enligt lagrådets mening fråga sig om det är riktigt att mjuka upp den
nuvarande ordningen såvitt gäller •!rsättning av den "omyndiges" egna
medel. Vissa begränsningar gäller för närvarande enligt 15 kap. 19 §tredje
och fjärde styckena FB. Utöver den ··omyndiges" (skyddsbehövandes)
intresse bör man även uppmärksamma möjligheten av kommunalbesvärsprocesser rörande kommunala beslut som påstås innefatta en orättvis eller
otillbörlig kostnadsövervältring från kommunernas sida. Lagrådet förordar
sålunda att de nuvarande skyddsn:glerna i FB med oförändrad lydelse
behålls för de mer omfattande förvaltarskapen. Bestämmelser i ämnet
torde inplaceras som 21 § i kapitkt. (Om tillämpningen av nuvarande
ersättningsregler när det gäller god man. se Walin, Föräldrabalken, 1986 s.
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444).

Bestämmelsen kan lämpligen utformas enligt följande:
"Gode män - - - uppdragets fullgörande.
Beslut om - - - utgå av medel som tillhör den som godmanskapet eller
förvaltarskapet avser. Arvode och ersättning som ej skall utgå av sådana
medel skall betalas av kommunen. Såvitt angår ersättning till förvaltare får
ersättningen utgå av den enskildes medel endast i samma mån som så
föreskrivs i 19 § tredje stycket beträffande omyndig."

16 kap.

De nuvarande bestämmelserna om förmyndares redovisningsskyldighet
har i förslaget gjorts tillämpliga på godmanskap och förvaltarskap. Det har
skett på så sätt att i de enskilda paragraferna tagits in kompletterande
tillägg beträffande god man och förvaltare eller godmanskap och förvaltarskap. Enligt lagrådets uppfattning kan en för tlertalet paragrafer gemensam föreskrift att bestämmelserna i fråga skall vara tillämpliga med fördel
ersätta de nämnda tilläggen. Den nuvarande lagtexten - frånsett 2 och 5 §§
- kan därvid behållas i stort sett oförändrad. Lagrådet föreslår därför, att
en föreskrift av angivet slag tas in i slutet av kapitlet som 15 § och ges
följande lydelse:
"Bestämmelserna i I, 3, 4 och 6-14 §§om förmyndare och förmyndares
förvaltning gäller även i fråga om godmanskap och förvaltarskap."
Lagrådets förslag om införande av en 15 *av angivet innehåll har föranlett lagrådet att inte på sedvanligt sätt granska den föreslagna lagtexten i
berörda delar.

20 kap.
2§
Andra stycket i remissförslaget tar sikte endast på det fallet att ansökan om
förvaltare gjorts beträffande någon som uppenbarligen inte förstår vad
saken gäller eller skulle lida skada av att få del av ansökningen; rätten skall
i sådant fall förordna god man för honom i och för ärendet.
Motsvarande situation kan också föreligga när det gäller förordnande av
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god man eller i fråga om ändring av förordnandes omfattning. Stycket kan
därför lämpligen inledas på följande sätt.
"I ärende angående förvaltarskap eller godmanskap beträffande någon
som uppenbarligen - - :;-- "
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2a§

Med hänvisning till vad lagrådet anfört under 2 § synes med fördel förevarande paragraf kunna inledas på liknande sätt, nämligen med orden:
"Om det i ärende angående förvaltarskap eller godmanskap inte föreligger fall som avses i - - - '·
Med en sådan formulering kan 2 a §:s andra mening utgå.

Övergångsbestämmelser
Vad angår bestämmelsen i punkt 2 är att anföra följande. Särskild uppmärksamhet förtjänar den övergångssituation som de hamnar i, som är
omyndigförklarade enligt den gamla ordningen och som av någon orsak
inte fått omyndigförklaringen ersatt med godmanskap eller förvaltarskap
före utgången av år I 990. Enligt förslaget återfår dessa efter nämnda datum
sin fulla rättshandlingsförmåga och har inte längre någon företrädare enligt
FB. Den föreslagna bestämmelsen kan förklaras med att det är önskvärt att
reformen slår igenom så snart som möjligt. Emellertid kan det inte uteslutas att det vid den genomgång av de inskrivna förmynderskapen som
förutsätts ha skett före 1990, kan ha förbisetts något ärende. Med hänsyn
till att de omyndigförklarade saknar rättshandlingsförmåga och att bestämmelserna om förmyndare och förvaltarskap är avsedda som skydd för den
enskilde, anser lagrådet att det inte är förenligt med lagstiftningens syfte,
att riskera att någon - på grund av en föreskrift av främst administrativ
karaktär - kan komma att stå utan det skydd och den hjälp vartill han kan
vara berättigad. Någon olägenhet med att låta ett tillsvidareförordnande
gälla till dess beslut fattats i de enskilda fallen kan lagrådet inte finna.
Lagrådet föreslår därför, att det inte anges någon tidsgräns för tillsvidareförordnande av förvaltare. Lämpligen bör övergångsbestämmelsen i denna
punkt avslutningsvis kunna kompletteras med en instruktion till överförmyndaren av följande lydelse: "Det åligger överförmyndare att före utgången av år 1990 gå igenom samtliga förordnanden om omyndighetsförklaring och vidtaga de åtgärder som är erforderliga till följd av de nya
bestämmelserna''.
I punkt 2 andra meningen används beteckningen "huvudmannen" för
den som förvaltarskapet avser. Såsom lagrådet förut anfört är beteckningen missvisande och bör undvikas. Lagrådet föreslår därför att meningen
omformuleras på följande sätt:
"Härvid skall förmyndaren anses vara förvaltare med uppdrag att vårda
den tidigare omyndighetsförklarades angelägenheter utan begränsning."
Några övergångsbestämmelser har inte meddelats för det fallet att det
vid ikraftträdandet pågår ett mål om omyndigförklaring eller hävande av
sådan förklaring. Enligt motiven får i sådant fall handläggningen avbrytas
16
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och målet avskrivas. Samma fråga kommer under sådana förhållanden att
behöva anhänggiggöras på nytt. Deti:a innebär en olägenhet och kan medföra att avgörandet fördröjs. En enklare reglering bör därför efte.rsträvas.
Lagrådet föreslår för förekommande fall en bestämmelse i en fjärde pun~t
av följande innehåll:
"4. Om det vid ikraftträdandet pågår ett mål om omyndighetsförklaring
eller hävande av sådan förklaring, skall handläggningen fortsättningsvis
anses avse ett ärende angående förvaltarskap."
Slutligen torde med tanke på lagstii'tningens centrala karaktär böra beaktas att hänvisningar till FB kan finnas i annan lagstiftning. Det kan lämpligen ske i en femte punkt av följande lydelse:
"5. Förekommer i lag eller annan författning någon hänvisning till en
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag, tillämpas i
stället den bestämmelsen."

Prop. 1987/88: 124

Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken
2 kap.

H
Enligt nuvarande bestämmelse får den som är omyndigförklarad inte
ingå äkrenskap utan förmyndarens samtycke. Remissförslaget innehåller
inte någon motsvarighet till denna föreskrift för den som har förvaltare
enligt FB. Av skäl som anförts under punkt G i inledningen anser lagrådet
att nuvarande krav på samtycke bör behållas. Med hänsyn till lagrådets
ståndpunkt att ett förordnande av förvaltare inte blir möjligt med mindre
den enskilde saknar förmåga att vårda sig eller sin egendom, anser lagrådet
att krav på samtycke bör gälla även \-id ett partiellt förvaltarskap.
Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse:
"Den, för vilken förvaltare förordnats. får inte ingå äktenskap utan
förvaltarens samtycke. Om förvaltaren inte lämnar sitt samtycke. får domstol på ansökan av den enskilde tillåta äktenskapet."

7 kap.
3 § andra stycket
Eftersom remissförslaget inte innehåller någon ändring av paragrafen kommer vad där sägs om omyndig att i framtiden gälla endast för underårig. I
remissen sägs att det inte föreligger något hinder mot att utforma ett
förvaltarförordnande så att det innefattar en begränsning i rätten att ingå
äktenskapsförord. Lagrådet delar inte denna uppfattning. Äktenskapsförord är ett personligt avtal som förutsätter den enskildes medverkan vid
upprättandet (jfr prop. 1986/87: I s. 129). Ett förvaltarförordnande kan
därför inte utformas på så sätt att det innebär en begränsning i den enskildes rätt att medverka. Lagrådet hänvisar även i denna punkt till vad som
anförts under G i inledningen och förordar att medgivande till upprättande
av äktenskapsförord skall inhämtas också från förvaltare enligt FB. Lagtexten kan förslagsvis utformas enligt följande:
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"Äktenskapsförord skall - - - är omyndig eller har förvaltare förordnad för sig. I så fall skall dock förmyndarens eller förvaltarens skriftliga
medgivande inhämtas."

Prop. 1987/88: 124

Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken
17 kap.
2 § andra stycket
Enligt detta stycke i nu gällande lydelse får omyndigförklarad inte avsäga
sig arv utan förmyndarens samtycke. I remissförslaget har bestämmelsen
tagits bort utan att ersättas med en motsvarande föreskrift beträffande den
som har förvaltare förordnad för sig enligt FB. Förändringen kommenteras
med att den som har förvaltare kan behöva inhämta förvaltarens samtycke,
om det ingår i förvaltarens uppdrag att företräda huvudmannen när det
gäller arvsavsägelse. Som lagrådet utvecklat i inledningen under punkt G
synes det inte gå att utforma ett förordnande på det sättet, och i vart fall
kan man inte tala om att den enskilde skall "företrädas" av någon annan.
Den nuvarande lagstiftningen bygger på uppfattningen att arvsavsägelse
är av så stor betydelse för arvingen att det inte är lämpligt att den omyndige ensam avgör frågan. Av skäl som lagrådet anfört i den tidigare nämnda
punkten G förordas, att någon saklig ändring av bestämmelsen inte görs.
Lagrådet föreslår att förevarande stycke får följande lydelse:
"Underårig får inte avsäga sig arv. Den. för vilken förvaltare förordnats,
får inte avsäga sig arv utan förvaltarens samtycke."

Förslaget till lag om ändring i lagen (1946: 807) om
handläggning av domstolsärenden
6§

Med hänsyn till vad lagrådet anfört under 2 kap. 2 § ÄktB bör förevarande
paragrafs andra stycke I i nuvarande lydelse behållas oförändrad. Remissförslagets avsedda reglering i punkt I enligt förslagets numrering bör
därför ges beteckning l a.
Av den sistnämnda punkten jämfört med tredje stycket följer att rätten
vid handläggning av ärende angående anordnande eller upphörande av
förvaltarskap skall bestå av en lagfaren domare och nämndemän. Enligt
lagrådet bör detsamma gälla för ärende om jämkning av omfattningen av
ett förvaltarskap enligt 11 kap. 23 § FB. Även detta lagrum bör därför tas
med i hänvisningen i nu aktuell punkt. Uttrycket "anordnande eller upphörande" bör vidare lämpligen ändras till "anordnande eller ändring". Med
beaktande av det anförda kan den berörda punkten förslagsvis ges följande
lydelse:
"I a. anordnande eller ändring av förvaltarskap enligt 11 kap. 7, 19 eller
23 § föräldrabalken."
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Förslaget till lag om ändring i lagen (1904: 48 s. I) om
samägande rätt

Prop. 1987/88: 124

Erik Nyman:
Ett förordnande av en god man innt:bär till skillnad från ett förordnande av
en förvaltare inte någon förlust av rättshandlingsförmåga för den som
förordnandet gäller. Det bör därför inte i vidare mån än som kommer i
fråga för annan delägare i en samägd fastighet, som inte är omyndig eller
inte har en förvaltare med ett uppdrag som omfattar försäljning av fastigheten, ankomma på rätten att, därför att en delägare har en· god man,
bestämma ett lägsta pris för försäljning av denna. Det är heller inte fallet
för närvarande. Den enskilde kan själv eller genom den gode mannen
bevaka sin rätt. Bestämmelserna i S' §första stycket andra meningen, 12 §
första stycket andra meningen och 19 § tredje stycket bör med hänsyn till
det anförda begränsas till att avse den som är omyndig och den som har
förvaltare.

Övriga lagförslag
Lagrådet:
Förslagen lämnas utan erinran.

Avslutande anmärkning
Sammanfattningsvis i \agstiftningsärendet vill lagrådet uttala följande.
Lagrådet har biträtt uppfattningen att i framtiden förvaltarskapsfall
den nuvarande gruppen av omyndigförklarade - inte skall frånkännas
rösträtt.
Ytterligare ansluter sig lagrådet till synsättet att, i den mån nuvarande
omyndigförklaringsinstitut kan· av de berörda upplevas såsom en integritetsmässigt nedvärderande stämpel. det är önskvärt att såvitt möjligt eliminera eller mildra denna reaktion.
Remissförslagets metod att i sistnämnda avseende gå fram med en ny
terminologi kan ha ett visst värde. Men tveksamhet uppstår när i terminologins släptåg framförs slutsatser som inverkar förändrande på omyndigförklaringsfallens/förvaltarskapsfalkns rättsstäl\ning och rättsskydd.
I flertalet av dessa förändringsideer har lagrådet - efter att ha genomgått
dem en efter en såsom ovan redovisats - funnit anledning till betänkligheter i många hänseenden. Nuvarande rätts skyddsnät för dem som i framtiden blir förvaltarskapsfall rivs enligt förslaget upp på ett betänkligt sätt.
Med all erkänsla för remissförslagets grundsyn om alla människors lika
värde och om respekten för människors självbestämmanderätt och integritet vill lagrådet hävda att gällande rätts skyddsmekanismer - tillkomna i
främsta rummet av omsorg om dem :;om blir de framtida förvaltarskapsfallen men också med tanke på tredje man - är i det väsentliga välbetänkta.
Ambitionen att sudda ut den nedsättande stämpel som omyndigförklaring
ansetts kunna innebära bör inte i :;ig godtas som motiv för att ta bort
skyddsregler som på goda grunder tillkommit för att tjäna de skyddsbehövandes bästa.
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Bilaga I

Prop. 1987/88: 124

11 kap.

5 § första stycket
"En rättshandling som en god man har företagit utanför sitt förordnande är
inte bindande för den som förordnandet avser. En rättshandling som utan
dennes samtycke företagits inom ramen för förordnandet är inte heller
bindande för den som förordnandet avser, såvida inte denne på grund av
sitt sinnestillstånd varit ur stånd att ge uttryck åt sin mening eller denna av
annan orsak inte kunnat inhämtas."

5 ~ andra stycket
"Har den - - - hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte - - - riktade sig.''

6§
"Om en rättshandling som en god man har företagit inte blir bindande
enligt 5 §. är den gode mannen skyldig att ersätta godtroende tredje man
skada som denne tillfogats. Detta gäller - - bindande verkan mot den för
vars räkning den företagits till följd av - - - känna till."

JO§

"Med förvaltarens samtycke får den enskilde själv - - - förvaltaruppdraget. Om verkan av avtal som den enskilde har ingått - - - för underåriga."

11

~

"Den enskilde är inte bunden av en rättshandling som en förvaltare har
företagit utanför sitt förordnande. Förvaltaren - - - skada som denne
tillfogats."

19 §första stycket
"Om en - - - så snart den som förordnandet avser begär det. När en - - till rätten."

23 § andra stycket
"Innan rätten - - - överförmyndaren och den enskilde beredas tillfälle
att yttra sig."
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23 § tredje stycket

Prop. 1987/88: \24

"Kan slutligt - - - medföra fara för den enskilde. meddela beslut - - tredje styckena."

12 kap.
3 § tredje stycket

"Om den tingsrätt där ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller ett förvaltarskap är inskrivet får kännedom om att den som godmanskapet eller
förvaltarskapet avser har fått - - - in där."

13 kap.
4§
"Vad i 3 §sägs gäller också för en god man och en förvaltare i förhållande
till den som godmanskapet eller förvaltarskapet avser.''

5 § andra stycket
"Motsvarande skyldighet åvilar en god man och en förvaltare gentemot
den som godmanskapet eller förval··~arskapet avser och dennes make. Om
betydelsen av samtycke i vissa fall finns bestämmelser i 11 kap. 5 §."

9§

"Förmyndare, gode - - - den omyndige eller den som godmanskapet
eller förvaltarskapet avser.
Är flera - - - den omyndige eller den som godmanskapet eller förvaltarskapet avser, svarar de - - - för ersättningen. Ersättningsansvaret
skall - - - för bristen bestämmas t::nligl samma grunder."

16 kap.
2 § fjärde och femte styckena

"Har den omyndige eller den soi;1 godmanskapet eller förvaltarskapet
avser efter den tid - - - månad därefter.
Är det - - - omyndig eller någ.Jn för vilken har förordnats god man
eller förvaltare. skall förteckning - - - har skett."
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Justitiedepartementet

Prop. 1987/88: 124

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 februari 1988
Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande. och statsråden Feldt,
Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Peterson. Bodström, Göransson, Dahl. R.
Carlsson, Holmberg. Hellström. Johansson. Lindqvist. G. Andersson,
Thalen
Föredragande: statsrådet Leijon

Proposition om god man och förvaltare
1 Anmälan av lagrådsyttrande m. m.
Föredraganden anmäler lagrådets yttrande den 3 december 1987 (beslut·
om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 24 september 1987)
över förslag till
I. lag om ändring i föräldrabalken.
2. lag om ändring i vallagen ( 1972: 620),
3. lag om ändring i kommunallagen ( 1977: 179).
4. lag om ändring i äktenskapsbalken,
5. lag om ändring i ärvdabalken.
6. lag om ändring i lagen ( 1928: 281) om allmänna arvsfonden,
7. lag om ändring i jordabalken.
8. lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988).
9. lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter,
10. lag om ändring i rättegångsbalken,
11. lag om ändring i lagen ( 1946: 807) om handliiggning av domstolsärenden,
12. lag om ändring i lagen (1924: 322) om vård av omyndigs värdehandlingar.
13. lag om ändring i lagen (1904: 48 s. I) om samäganderätt,
14. lag om ändring i lagen (1915: 218) om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område,
15. lag om ändring i lagen (1936: 81) om skuldebrev.
16. lag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända borgenärer,
17. lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring,
18. lag om ändring i lagen (1962: 392) om hustrutillägg och kommunalt
bostads tillägg,
19. lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349!,
20. lag om ändring i lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring,
21. lag om ändring i lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring,
22. lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980: 620).
23. lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering,
24. lag om ändring i lagen ( 1966: 293 J om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall.
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25. lag om ändring i transplantationslagen (1975: 190),
Prop. 1987/88: 124
26. lag om ändring i lagen ( 1985: 568) om särskilda omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda m. fl.,
27. lag om ändring i bankrörclselagen (1987: 617).
28. lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987: 618).
29. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385),
30. lag om ändring i aktiefondslag(:n 0974: 931),
31. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982: 713).
32. lag om ändring i taxerings lager· ( 1956: 623 ),
33. lag om ändring i fastighetstaxe1ingslagen ( 1979: 1152),
34. lag om ändring i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning,
35. lag om ändring i lagen (1977: 293) om handel med drycker,
36. lag om ändring i lagen ( 1984: 989) om socialförsäkrings väsendet
under krig och krigsfara.
Lagrådet har den 13 oktober 1987 avgett ett särskilt yttrande i detta
lagstiftningsärende över dels de allm:tnna grunderna för de till föräldrabalken hänförliga centrala ändringsförslagen, dels förslag till lag om ändring i
regeringsformen och förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen.
En proposition om dessa lagförslag har beslutats den 22 oktober 1987 och
därefter överlämnats till riksdagen (prop. 1987/88: 32).
J lagrådsremissen ingick också ett ändringsförslag beträffande lagen
(1982: 1052) om församlingar och kyrkliga samfälligheter. J prop.
1987/88: 31 föreslås att den lagen skall upphävas den I januari 1989. Det
finns därför ingen anledning att i förevarande proposition föreslå någon
ändring i lagen. Jag har i denna del :;amrått med chefen för civildepartementet.
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande över de lagförslag som nu
återstår i detta lagstiftningsärcnde och anför.
Lagrådet har i det stora hela godtagit grunderna för den föreslagna
reformen men har i en del enskilda frågor haft erinringar mot de remitterade förslagen. Erinringarna har varit av både saklig och redaktionell natur. I
sak har kritiken framför allt tagit sikte på de lösningar som lagrådsremissen
innehåller beträffande rekvisiten för förordnande av förvaltare samt möjligheterna för den som har förvaltare att ingå rättshandlingar av olika slag,
att företräda andra i skilda angelägenheter och att inneha vissa uppdrag
och befattningar.
Jag kan biträda de flesta av lagrådets ändringsförslag, även om jag på
några punkter förordar en delvis annorlunda formulering av lagtexten.·
Också i övrigt bör vissa redaktionella ändringar göras i de remitterade
lagförslagen.
J det följande uppehåller jag mig företrädesvis vid de delar av lagrådets
yttrande där jag har en annan uppfattning i sak än lagrådet eller där
lagrådets uttalanden föranleder särskilda kommentarer från min sida.
När det gäller möjligheten för den som har förvaltare att inneha uppdrag
och befattningar är jag bara beredd att i viss utsträckning tillmötesgå
lagrådet. Om någon har fått förvaltare utan att det har gjorts någon begränsning av förvaltarens uppdrag, bör det gälla vissa inskränkningar i
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dennes möjligheter att inneha eller utöva uppdrag och befattningar. Ett

begränsat uppdrag bör däremot inte medföra några sådana inskränkningar.
Som förebild kan tjäna de bestämmelser i gällande rätt som begränsar
omyndigas möjligheter på motsvarande sätt. Det sagda föranleder ändringar dels i lagförslag 9. 10. 27-30 och 32-36, dels i 35 lagar som anges i
avsnitt 2.
För att bestämmelser av detta slag skall kunna fungera i praktiken. torde
det vara nödvändigt att - liksom för närvarande är fallet beträffande
uppgifter om omyndigförklaringar - låta uppgifter om totalt förvaltarskap
ingå i folkbokföringen. Det ankommer på regeringen att utfärda föreskrifter om det.
I de nämnda lagarna bör vidare två följdändringar göras till de föreslagna
ändringarna i föräldrabalken. Den ena är en justering av en lagrumshänvisning i 20 § rättshjälpslagen 0972: 429). Den andra rör bestämmelserna i 4
kap. 4 § bankaktiebolagslagen (1987: 618) om översändande av emissionsbevis m. m. och motsvarar de av lagrådet granskade förslagen till ändring i
4 kap. 3 § aktiebolags lagen ( 1975: 1385), 33 § aktiefond slagen ( 1974: 931)
och 4 kap. 6 § försäkringsrörelselagen (1982: 713).
Innan jag går in på de enskilda lagbestämmelserna vill jag ta upp en fråga
som inte har berörts i anslutning till de remitterade förslagen eller i lagrådets yttrande men som har behandlats i riksdagens socialutskott. Det gäller
huruvida en god man som har utsetts att företräda ett utländskt barn som
har kommit till Sverige utan sina föräldrar har rätt att begära och uppbära
barnbidrag för barnet (jfr SoU 1986/87: 34 s. 13 f). Den rättsliga ställningen
för barn som utan att adopteras kommer till Sverige och saknar familjerättslig anknytning här är - som utskottet har konstaterat - föremål för
utredning. Utredningsuppgiften åvilar numera förmynderskapsutredningen. Jag är med hänsyn härtill inte beredd att behandla den angivna frågan
om barnbidrag i förevarande sammanhang. I denna del har jag samrått med
statsrådet Lindqvist.

Prop. 1987/88: 124

Förslaget till ändring i föräldrabalken'
4 kap.
2 och 5 a §§

Lagrådet har ansett att den som har förvaltare inte skall få adoptera eller
adopteras utan förvaltarens samtycke. Vad lagrådet har anfört till stöd för
denna uppfattning utgör enligt min mening inte skäl att frångå den ståndpunkt jag har intagit i remissprotokollet. Jag vill i sammanhanget påminna
om att det av 6 § följer att rätten skall göra en allmän lämplighetsprövning
av adoptionsfrågan.

10 kap.

I. 2 och 4 §§
Lagrådet har här föreslagit ändringar som sammanhänger med dess förslag
till ändring av 11 kap. 9 §. De föreslagna ändringarna i förevarande paragrafer går ut på att en förmyndare inte skulle få företa sådana rättshand-
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lingar för den underåriges räkning som han på grund av ett förvaltarförordnande är förhindrad att företa för egen del. I enlighet med de överväganden
jag har gjort med avseende på 11 kap. 9 § är jag beredd att i viss mån
beakta lagrådets synpunkter. Jag anser dock inte att andra förvaltarförordnandcn än sådana som har getts utan begränsning av uppdraget skall
inverka diskvalificerande på förmyndarens behörighet att företräda den
underårige. Ett förordnande utan b1~gränsning av uppdraget bör å andra
sidan utgöra ett absolut hinder för d~n enskilde att uppträda som förmyndare. Hindret bör följa direkt av förvaltarförordnandet. Den enskilde bör
alltså inte behöva i särskild ordning entledigas från sitt uppdrag som
förmyndare för att förlora behörigheten att företräda den underårige.
Bestämmelsen i 10 kap. I § att en underårig inte får vara förmyndare bör
följaktligen kompletteras med motsvarande förbud för den som har förvaltare utan begränsning av uppdraget. I 10 kap. 2 §första stycket bör göras
en motsvarande justering. Där kan o·:kså bestämmelsen om verkan av den
ena förälderns död utgå. Att förmynderskapet i det fallet tillfaller den
andra föräldern ensam framgår nämligen av andra stycket jämfört med 6
kap. 9 § första stycket. Med den lösning jag har valt behöver ingen saklig
ändring göras i 10 kap. 4 §i det remitterade förslaget.

Prop. 1987/88: 124

11 kap.
7§

Lagrådet har framfört betänkligheter när det gäller grunderna för förordnande av förvaltare. Enligt det remitterade förslaget skall förvaltare förordnas i fall där grundförutsättningarna för ett godmansförordnande är för
handen men det inte är tillräckligt med ett sådant förordnande eller andra
mindre ingripande insatser. Lagrådet anser dock att förordnande av förvaltare bör ges en självständig reglering och att det iör ett sådant förordnande
bör krävas - förutom att förutsättningar för godmanskap föreligger - att
den enskilde iir ur stånd att vårda sir eller sin egendom.
En av grundtankarna bakom den föreslagna reformen är att ingen människa skall utsättas för större ingrepp i den personliga integriteten än vad
som är klart befogat i det enskild-,i fallet. Den grundtanken har varit
vägledande vid utformningen av lagrådsremissens bestämmelser om förordnande av förvaltare. Lagrådets förslag ligger i linje med denna grundtanke. Med hänsyn härtill kan jag biträda detta förslag. Jag vill tillägga att
förslaget. på samma sätt som det remitterade förslaget, innebär att förvaltare kan förordnas även när den enskilde endast delvis är ur stånd att vårda
sin egendom. varvid förvaltarförordnandet får anpassas till detta förhållande.

9§
Lagrådet har reagerat mot att en person som har förvaltare skulle ha
behörighet att för annans räkning ombesörja sådana rättsliga angelägenheter som han eller hon på grund av förvaltarförordnandet inte får handha
inom den egna rättssfären.
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Jag delar lagrådets uppfattning att den som har förvaltare utan att någon
begränsning har gjorts av uppdraget inte bör vara behörig att företa rättshandlingar för annans räkning. Däremot anser jag att ett partiellt förvaltarförordnande inte bör frånta den enskilde behörigheten att för annans
räkning företa just sådana rättshandlingar som förordnandet avser. En
bestämmelse av den innebörden skulle vara svår att tillämpa i praktiken.
Att några begränsningar i behörigheten att företräda andra inte inträder
vid partiella förvaltarförordnanden är något som rätten bör beakta då den
bestämmer ett förordnandes omfattning.
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28 §

Lagrådet har ansett att även rättens beslut enligt 11 kap. 23 § om ändrad
omfattning av ett förvaltarskap bör kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.
Jag kan ansluta mig till denna uppfattning. Enligt min mening bör en
skyldighet att kungöra dessa beslut framgå direkt av lagtexten.
15 kap.
20 §

Lagrådet har förordat att de bcloppsgränser som omgärdar möjligheten att
ta ut ersättning till förmyndare av den omyndiges medel skall gälla även
vid förvaltarskap. Jag finner i denna fråga inte skäl att frångå den ståndpunkt som jag har intagit i det remitterade förslaget. En annan sak är att de
nyss nämnda beloppsgränserna i många fall kan vara vägledande även vid
förvaltarskap och godmanskap, i synnerhet när uppdraget har getts utan
begränsning (jfr beträffande godmanskap prop. 1974: 142 s. 149 och 180).
Med anledning av den omdisposition av 15 kap. som bör genomföras i
enlighet med vad lagrådet har förordat i anslutning till I § bör förevarande
paragraf förskjutas ett steg framåt och alltså bilda en ny 21 §.

20 kap.
2§

Enligt lagrådets uppfattning bör rättens skyldighet att förordna god man
enligt förevarande paragraf vidgas till att omfatta dels andra ärenden
angående förvaltarskap än sådana som rör ansökan om förvaltare, dels
ärenden om godmanskap.
Jag delar lagrådets uppfattning när det gäller ärenden som rör utvidgning
av ett förvaltarskaps omfattning. I sådana ärenden torde nämligen förhållandena i många fall vara likartade med dem som föreligger i ärenden
angående ansökan om förvaltare. Vidare finns det inte några skäl att i
ärenden om anordnande av förvaltarskap begränsa paragrafens räckvidd
till fall då ärendet har anhängiggjorts genom ansökan. I övrigt vidhåller jag
emellertid den uppfattning som har kommit till uttryck i det remitterade
förslaget. När det gäller ärenden om förordnande av god man föreligger
enligt gällande rätt inte någon skyldighet för rätten att förordna en god man
att bevaka den enskildes rätt i ärendet. Något behov av en lagändring på
den punkten har inte visat sig föreligga.
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2a§
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Förevarande paragraf bör justeras i enlighet med mina överväganden beträffande 2 §.
Det kan inträffa att det i samma ärende förekommer framställningar om
både utvidgning och inskränkning av ett förvaltarskap. Självfallet skall då
inte förordnas ett rättegångsbiträde enligt 2 a §. om förutsättningarna för
ett godmansförordnande enligt 2 § är uppfyllda.

Övergångsbestämmelserna
Vad lagrådet har anfört om övergångsbestämmelserna kan jag ansluta mig
till. Den in<.>truktion till överförmyndarna som lagrådet har önskat lägga till
i punkt 2 anser jag dock vara av sådant slag att den inte bör" ges i Jagform.
Det bör ankomma på regeringen att neddela föreskrifter av detta slag.

Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken
2 kap.
2§
Lagrådet förordar för förvaltarskapens del att en motsvarighet behålls till
bestämmelsen i nuvarande 2 kap. 2 § äktenskapsbalken om förmyndarens
samtycke till äktenskap.
Kravet på förmyndarens samtycke i dessa fall får ses mot bakgrund i
första hand av de ekonomiska rättsverkningar som äktenskapet för med
sig. Men ingående av äktenskap är ändå en handling av övervägande
personlig natur. Den spärr som ligger i att kontrahenterna förutsätts ha
rättslig handlingsförmåga får enligt min mening anses vara tillräcklig i
sammanhangel. Äktenskapsbalkens regler om jämkning vid bodelning ger
också möjlighet att vid äktenskapsskillnad komma till rätta med oskäliga
bodclningsanspråk. I förarbetena till 2.ktenskapsbalken anges som exempel
på jämkningsgrundande omständigheter bland annat det sätt på vilket den
ekonomiska situationen i äktenskapet har uppstått och makarnas hälsotillstånd (prop. 1986/87: I s. 185).
Med hänsyn till vad jag nu har anfört biträder jag inte lagrådets förslag i
denna del.

7 kap.
3§
Efter att ha tagit del av lagrådets s.yni:;unkter är jag beredd att revidera min
uppfattning i lagrådsremissen om att ett förvaltarförordnande skulle kunna
utformas på så sätt att det innefattar en begränsning i rätten att ingå
äktenskapsförord. Lika litet kan ett förordnande a~seende förvaltning av
viss egendom innebära att den enskilde måste inhämta förvaltarens samtycke för att ingå äktenskapsförord som omfattar egendomen. Även om en
förutsättning för ingående av äktenskapsförord är att makarna har rättshandlingsförmåga, finns det i många fall behov av en spärregel som tar
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sikte på den nu aktuella personkategorin. Enligt min mening skulle det
dock leda för långt att, som lagrådet har föreslagit, låta en sådan spärrcgel
utlösas redan vid ett partiellt förvaltarförordnande. Regeln bör i stället
utformas på så sätt att en person som har förvaltare utan begränsning av
uppdraget inte får ingå äktenskapsförord utan förvaltarens samtycke.
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Förslaget till lag om ändring i ärvdabalken
17 kap.
2§
En arvsavsägelse berör den avstående arvingen så nära att den förutsätter
arvingens personliga medverkan. En förvaltare för arvingen kan alltså inte
företa en sådan rättshandling på arvingens vägnar. Jag ansluter mig till .
lagrådets uppfattning att förvaltarförordnandet inte heller kan anses inne-.
fatta en rätt för förvaltaren att motsätta sig att den enskilde företar rättshandlingar av detta slag. Det torde dock i många fall vara olämpligt att låta
en person som har förvaltare själv avgöra en fråga av så ingripande betydelse som arvsavsägelse. En motsvarighet till den. nuvarande bestämmelsen om förmyndarens samtycke till arvsavsägelse av den som är omyndigförklarad bör följaktligen införas. En sådan regel bör lämpligen utformas
som ett krav på förvaltarens samtycke till arvsavsägelse i de fall förvaltaruppdraget har getts utan begränsning. Att kravet på samtycke till arvsavsägelse inte kommer att gälla vid partiellt förvaltarförordnande är en omständighet som får beaktas vid avgränsningen av förordnandet.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1946: 807) om
handläggning av domstolsärenden
6§

Med hänsyn till vad jag anfört beträffande 2 kap. 2 § äktenskapsbalken
behövs ingen följdändring i förevarande paragraf. Däremot godtar jag vad
lagrådet har föreslagit när det gäller tingsrättens sammansättning i ärenden
om jämkning av ett förvaltarskaps omfattning.

Förslaget till lag om ändring i lagen (1904: 48 s. 1) om
samägande rätt
9. 12 och 19 §§
En ledamot av lagrådet har anfört att skyldigheten för rätten att utan
yrkande bestämma ett lägsta pris vid försäljning av en fastighet på offentlig
auktion bör begränsas till fall då någon delägare är omyndig eller har
förvaltare och inte - som har föreslagits i lagrådsremissen - gälla även då
någon av delägarna har god man. Jag biträder denna uppfattning.
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2 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen att anta
dels de av lagrådet nu gram:kade lagförslagen med vidtagna ändringar,
dels förslag till
37. lag om ändring i lagen () 971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar,
38. lag om ändring i lagen ( 1970: 417) om marknadsdomstol m. m.,
39. lag om ändring i lagen (1974: 371) om rättegången i arbetstvister,
40. lag om ändring i lagen (1974: 1082) om bostadsdomstol.
41. lag om ändring i lagen ( 1977: 729) om patentbesvärsrätten,
42. lag om ändring i lagen (1978: 28) om försäkringsdomstolar,
43. lag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. I),
44. lag om ändring i lagen (1929: 145) om skiljemän.
45. lag om ändring i rättshjälpslagen (1972: 429),
46. lag om ändring i lagen (1973: 188) om arrendenämnder och
hyresnämnder,
47. lag om ändring i oljekrislagen (1975: 197),
48. lag om ändring i lagen (1976: 839) om statens va-nämnd,
49. lag om ändring i förfogandelagen (1978: 262),
50. lag om ändring i lagen ( 1934: 4371 om Sveriges riksbank,
51. lag om ändring i lagen (1982: 1158) om riksgäldskontoret.
52. lag om ändring i lagen (1983: 1092) med reglemente för allmänna pensionsfonden,
53. lag om ändring i lagen ( 1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring,
54. lag om ändring i sparbankslagen (1987: 619).
55. lag om ändring i föreningsbankslagen (1987: 620),
56. lag om ändring i lagen (1987: 6671 om ekonomiska föreningar,
57. lag om ändring i lagen (1980: 1102) om handelsbolag och enkla
bolag.
58. lag om ändring i lagen (I '950: 272) om rätt för utländska försäkringsföretag att driva försäkringsrörelse i Sverige,
59. lag om ändring i lagen (1968: 555) om rätt för utlänning att
driva näring här i riket,
60. lag om ändring i lagen ( 1980: 1103) om årsredovisning m. m. i
vissa företag.
61. lag om ändring i lagen ( 1966: 742) om hotell- och pensionatrörelse.
62. lag om ändring i lagen (1984: 81) om fastighetsmäklare.
63. lag om ändring i lagen ( 1952: 166) om häradsallmänningar.
64. lag om ändring i lagen (1952: 167) om allmänningsskogar i
Norrland och Dalarna.
65. lag om ändring i rennäringslagen (1971: 437),
66. lag om ändring i lagen (1976: 997) om vattenförbund.
67. lag om ändring i ackord~;Jagen (1970: 847).
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68. lag om ändring i radioansvarighetslagen ( 1966: 756),
69. lag om ändring i lagen (1982: 460) om ansvarighet för närradio,
70. lag om ändring i lagen (1982: 521) om ansvarighet för radiooch kassettidningar,
71. lag om ändring i lagen (1985: 1057) om ansvarighet för lokala
kabelsändningar,
Samråd har skett med chefen för försvarsdepartementet beträffande
lagförslag 49, med chefen för socialdepartementet beträffande lagförslag
17, 18, 20- 25, 35, 36 och 52, med statsrådet Lindqvist beträffande lagförslag 26 och 42, med chefen för finansdepartementet beträffande lagförslag
32, 33, 50 och 51, med statsrådet Johansson beträffande lagförslag 27, 28,
30. 31, 38, 54, 55 och 58, med chefen för utbildningsdepartementet beträffande lagförslag 19. med chefen för jordbruksdepartementet beträffande
lagförslag 63-65, med chefen för arbetsmarknadsdepartementet beträffande lagförslag 39 och 53, med chefen för industridepartementet beträffande
lagförslag 41 och 59, med chefen för civildepartementet beträffande lagförslag 3 och 34 samt med chefen för miljö- och energidepartementet beträffande lagförslag 47.
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3 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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Sammanfattning av förmynderskapsutredningens
betänkande

Utredningen har fått i uppdrag att med förtur undersöka möjligheterna
att avskaffa institutet omyndigförklaring. I detta betänkande redovisar
utredningen resultatet av sina överväganden i frågan.
Utredningen konstaterar inledningsvis att en omyndigförklaring har
allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Han eller hon berövas sin
rättsliga handlingsförmåga i så gott som alla hänseenden. En omyndigförklaring berör inte bara den ekonomiska rörelsefriheten utan begränsar över huvud taget den enskildes möjlighet att ta initiativ och hävda en
åsikt. Något som upplevs som särskilt negativt är att rösträtten i allmänna val går förlorad.
De långtgående inskränkningarna i den enskildes rättshandlingsförmåga inträffar även i sådana fall då en omyndigförklaring framför allt är
motiverad för att ta ifrån den enskilde bestämmanderätten över viss
egendom e.d. En omyndigförklaring kan alltså sägas vara ett trubbigt
instrument som i stor utsträckning speglar en äldre tids synsätt. I många
fall kan en omyndigförklaring få allvarliga följder för den omyndigförklarades psykiska tillstånd och fön.våra en social anpassning.
Genom en reform år 1974 av reglerna i föräldrabalken inskränktes
möjligheterna att förklara en persern omyndig, samtidigt som det blev
lättare att förordna god man för den som behöver hjälp med att sköta
sina angelägenheter. Härigenom har antalet omyndigförklarade sjunkit
från ca 30 000 år 1976, då reformen trädde i kraft, till omkring 15 000 vid
1985 års utgång. Detta antal kan på sikt förväntas minska, bl.a. som
resultat av en ökad aktivitet hos överförmyndarna när det gäller att ta
initiativ till hävanden av omyndigförklaringar. Enligt utredningens mening har emellertid en omyndigförklaring sådana nackdelar att starka
skäl talar för att institutet helt avskaffas. En sådan åtgärd står också i
samklang med de tankegångar som kommer fram i socialtjänstlagen och
den nyligen antagna lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Respekten för människors självbestämmanderätt och
integritet står där i förgrunden.
Ett avskaffande av omyndigförklaringsinstitutet kräver emellertid att
man på ett annat sätt tillgodoser behovet av hjälp och skydd för personer
som på grund av sjukdom e.d. saknar förmåga att själva ha hand om sina
angelägenheter. Det är bl.a. viktigt att psykiskt svaga personer skyddas
från påtryckningar av personer i deras omgivning som vill få till stånd
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olika ekonomiska dispositioner. Vid sidan av dem som i dag är omyndigförklarade finns det också andra grupper som behöver hjälp i såväl personliga som ekonomiska eller rättsliga frågor.
För att den enskilde skall få ett tillfredsställande skydd är det inte
tillräckligt med de möjligheter som erbjuds enligt socialtjänst- och omsorgslagstiftningen. Inte heller kan man lita till de nuvarande möjligheterna att ogiltigförklara avtal som har slutits under inflytande av rubbad
själsverksamhet m.m. I stället måste enligt utredningens mening nya former för bistånd tillskapas inom ramen för föräldrabalken. Närmast till
hands ligger då att bygga ut det nuvarande godmansinstitutet.
Utredningens undersökningar - som bl.a. har utförts genom en enkät
till landets tingsrätter och ett stort antal överförmyndare - visar att,
även om det gällande godmansinstitutet väl fyller sin uppgift som ett
alternativ till omyndigförklaring, det inte helt kan ersätta omyndigförklaringarna. Framför allt utgör risken för att den gode mannen och huvudmannen ingår kolliderade rättshandlingar ett hinder. Denna kollisionsrisk hänger i sin tur samman med att den som får god man formellt
behåller sin rättshandlingsförmåga.
Utredningen föreslår därför att, jämsides med att omyndigförklaringarna avskaffas, det införs ett utbyggt godmansinstitut, kallat förvaltarskap. För att inte den hjälpbehövande skall behöva utsättas för mer ingripande åtgärder än nödvändigt bör det nuvarande godmansinstitutet
samtidigt behållas med vissa justeringar.
Huvuddragen i det föreslagna förvaltarinstitutet är följande.
o De allmänna förutsättningarna för ett förvaltarförordnande är desamma som vid förordnande av god man. En förvaltare kan sålunda
förordnas, när någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver
hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin
person.
o Ett förvaltarskap skall anpassas så, att det motsvarar den enskildes
behov av bistånd i varje särskilt fall. Förvaltarskapet kan begränsas
till att avse förvaltningen av viss egendom, t.ex. en fastighet, eller viss
rättslig angelägenhet. Det är inte nödvändigt att en viss egendom, t.ex.
pensionstillgångar, ställs under förvaltning i sin helhet utan huvudmannen kan ges rätt att själv disponera över en del.
o Förvaltaren har ensam rådighet över den egendom och de angelägenheter som omfattas av förvaltaruppdraget. I den delen förlorar alltså
huvudmannen sin egen rättshandlingsförmåga.
o Ett förvaltarförordnande påverkar inte huvudmannens rätt att rösta i
allmänna val. Ingen skall alltså i fortsättningen kunna bli fråntagen
sin rösträtt på grund av sjukdom e.d.
o Liksom en god man förordnas en förvaltare av tingsrätten. När förhållandena motiverar det, är domstolen skyldig att ompröva omfattningen av ett förvaltarskap.
o Behöriga att ansöka om förvaltarförordnande är bl.a. den enskilde
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själv, hans eller hennes make och närmaste släktingar samt överför- Prop. 1987/88: 124
myndaren. Huvudregeln är att den enskilde skall höras muntligt, in- Bilaga I
nan förvaltare förordnas. Vidare skall domstolen ha tillgång till läkarintyg eller annan likvärdig utrecning.
Med den utformning förvaltarinstitutet har fått liknar det systemet
med omyndigförklaringar i vissa andra länder där domstolarna har möjlighet att bestämma räckvidden av en omyndigförklaring med hänsyn till
de särskilda förhållanden som föreligger. Ett förvaltarförordnande riktar sig emellertid inte på samma sätt som en omyndigförklaring mot den
enskildes person utan tar mera direkt sikte på förvaltningen av hans eller
hennes egendom eller bevakning av en viss rättslig eller ekonomisk angelägenhet. Den enskilde slipper alltså den stämpel som det i dag innebär
att bli omyndigförklarad.
Som tidigare nämnts föreslår utredningen att det nuvarande godmansinstitutet behålls. Tanken är att domstolen först skall. pröva om det är
tillräckligt att förordna en god man för någon, innan ett förvaltarförordnande tillgrips.
Utredningen föreslår en del ändringar i regleringen av godmansinstitutet för att det klarare skall framgå att den som har fått god man behåller
sin rättsliga handlingsförmåga. Den gode mannen skall som regel vara
skyldig att inhämta huvudmannens samtycke till de rättshandlingar han
vill ingå för dennes räkning. Undantag gäller, om huvudmannens tillstånd utgör hinder mot inhämtande av hans eller hennes mening eller om
huvudmannens mening av någon annan orsak inte kan inhämtas. En
rättshandling som den gode mannen utan samtycke har ingått för huvudmannen blir i princip ogiltig.
När det gäller förfarandet vid utseende av god nian föreslås vissa ändringar för att stärka den enskildes rättssäkerhet. I stor utsträckning kommer enligt förslaget samma regler att gälla som vid förordnande av för-·
vallare.
Utredningens förslag medför omfattande ändringar i 10-20 kap. föräldrabalken. Det föranleder även ändringar i knappt fyrtio författningar
utanför föräldrabalken.
Utredningen föreslår att avskaffandet av omyndigförklaringsinstitutet
sker så snart som möjligt, så att bl.a. det nuvarande rösträttshindret försvinner. Eftersom det i den delen krävs en grundlagsändring, måste det
emellertid först fattas två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Det
torde också vara nödvändigt med ett visst förberedelsearbete hos berörda myndigheter, främst domstolar och överförmyndare, innan de nya
reglerna kan träda i kraft. Med hänsyn härtill föreslår utredningen den 1
januari 1989 som ikraftträdandedag.
Utredningen fortsätter sitt arbete med övriga delar av uppdraget. Det
innefattar bl.a. en översyn av föräldrabalkens förvaltningsregler och en
undersökning av möjligheterna att förenkla handläggningen vid domstolarna och hos överförmyndarna. Även de förmynderskapsfrågor som har
internationell anknytning ingår i utredningens fortsatta uppdrag.
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Utredningens lagförslag

1. Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken
dels att 4 kap. 2 §och 18 kap. skall upphöra att gälla,
delsatt4 kap. 5 a §, IOoch 11kap.,12 kap. 2-6 §§, 13 kap. 2-10 §§, 14
kap. I§, 15 kap. I§, 16 kap. 1-14 §§, 17 kap. 7 §, 19 kap. 17 §, 20 kap. I, 2,
5, 8 och 11 §§samt rubrikerna till 10-17 kap. skall ha följande lydelse,
dels att i 15 kap. skall införas en ny paragraf, 20 §,och i 20 kap. tre nya
paragrafer, 2 a-c §§, av följande lydelse.

Nurarande

~vdelse

Föreslagen

~vdelse

4 kap. 5 a §1'
Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas
samtycke. Moderns samtycke skall ha lämnats sedan hon har återhämtat .
sig tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptivbarn skall i stället samtycke inhämtas fråh barnets adoptivföräldrar eller,
om en adoptivförälder är giftmed någon av barnets föräldrar, från båda:
dessa makar.
Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk,
sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträffande var och en av dem som enligt första stycket skall samtycka till
adoptionen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.
Den som är förklarad omyndig
får inte adopteras utan förmyndarens samtycke.
11 kap. Om förmyndare

10 kap. Om förmyndare

11 kap. I §
För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna äro föräldrarna förmyndare. Dör en av
föräldrarna eller kan någon av
dem enligt 4 §icke ~·ara förmyndare. eller blir någon av dem entledigad från förmynderskapet, är den
andre barnets förmyndare.

I 0 kap. I §
För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa
förmyndare. Dör en av föräldrarna eller är någon av dem underårig
eller blir någon av dem entledigad
från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare.

'' Senaste lydelse
1981 :363

'' Senaste lydelse
1976:612

.
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För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare.

För barn som står under vårdnad av endast den ene av sina föräldrar är denne ensam förmyndare.

11 kap. 2 § 11
Ingår underårigt barn äktenskap, skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för
barnet alltjämt vara barnets förmyndare.

10 kap. 2 §
Ingår underårigt barn äktenskap, skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för
barnet alltjämt vara barnets förmyndare.

11 kap. 3 §
Finnes ej någon som e,f!er vad i I
eller 2 § sägs skall vara förmyndare för underårig, skall rätten förordna förmyndare.
För den som är förklarad omyndig skall ockförmyndareförordnas.

IOkap.3§
Finns det inte någon som skall
vara förmyndare enligt I eller 2 §,
skall rätten förordna förmyndare
för den underårige.

11 kap. 4 §2'
Den som själv är omyndig må ej
vara.förmyndare; och upphöre därför fiirmyndarens be.fattning, om
han varder förklarad omyndig.
Har förmyndare förordnats enligt 3 §första s~i·cket på grund av
att fader eller moder är underårig,
gäller förordnandet till dess fadern
eller modern har uppnått myndig
ålder.

10 kap. 4 §

11 kap. 5 §' 1
När förmyndare skall förordnas
skall därtill utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller
kvinna.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Har förmyndare förordnats enligt 3 § på grund av att.fadern eller
modern är underårig, gäller förordnandet till dess fadern eller
modern har uppnått myndig ålder.

IOkap.5§
Till förmyndare skall utses en
rättrådig, erfaren och i övrigt
lämplig man eller kvinna.

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

Den som är underårig får inte
vara förmyndare.
För underåriga syskon bör domstolen förordna en gemensam förmyndare, om inte särskilda skäl talar däremot.

11 kap. 6 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för underårig,

10 kap. 6 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underå-

"Senaste lydelse
1976:612

'' Senaste lydelse
1974:1038
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och hara föräldrarna eller en av
dem gfrit tillkälllla. vem de önska
till förmyndare jorden Ullderårige,
l'arde hall därtill förordllad. såframt han ejf/lllles olämplig.

rig och har föräldrarna eller en av
dem gett tillkänna vem de Öllskar
till förmyndare, skall denneförordllas, om han eller hon inte är olämplig.

11 kap. 7 §

10 kap. 7 §
När omständigheterna påkallar
det. kall flera förmyndare förordnas .för samma person.
Kall den eller de som på grund
av lag skall vara förmyndare inte
lämpligen ha halld om förmynderskapet allena, skall medförmyndare förordnas.

För omyndig må, lläromständigheterna sådallt påkalla. flera förmyndare förordnas.
Prifras den eller de som på
grund av lag skola vara förmyndare icke lämpligen böra handhai'a
förmynderskapet allena, skall
medförmyndare förordnas.
llkap.8§ 11
En förmyndare har rätt att på
begäran bli entledigad frän förmynderskapet. Detta gäller dock
ej, om förmynderskapet för en
underårig utövas av föräldrarna eller en av dem och särskilda skäl talar mot att förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden om barnet åt en av dem efter
vad som är bäst för barnet.

10 kap. 8 §
En förmyndare har rätt att på
begäran bli entledigad från förmynderskapet. Detta gäller dock
ej, om förmynderskapet utövas av
föräldrarna eller en av dem och
särskilda skäl talar mot att förmyndaren entledigas.

11 kap. 9 §
Görförmyndarell sig skyldig till
missbruk eller försummelse i•id utifrandet av sill befallnillg, eller
kommer han på ekonomiskt obestånd, och prifras hall på grund härai• rara olämplig såsom förmyndare, eller jinnes han av annan orsak icke längre lämplig att innehavaförmyllderskapet, rnrde hall entledigad.

IOkap.9§
En förmyndare skall entledigas.
om han i•id utövandet av sill uppdrag gör sig skyldig till missbruk
eller försummelse, om han kommer på ekonomiskt obestånd och
på grund därai· är olämplig all
vara förmyndare eller om han av
någon annan orsak inte längre är
lämplig att illneha sill uppdrag.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden om. barnet åt en av dem efter
vad som är bäst för barnet.

11

Senaste lydelse
1983:47
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11 kap. 10 §
Dör förmyndaren, och finnes ej
någon som på grund av lag skali
vara förmyndare, skall den som
har boet i sin vård utan dröjsmål
anmäla förhållandet till den rätt,
hos vilken förmynderskapet är eller skall vara inskrivet.

10 kap. 10 §
Dör förmyndaren och finns det
inte någon som på grund av lag
skall vara förmyndare, skall den
som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den
tingsräll hos·vilken förmynderskapet är eller skall vara inskrivet.

11 kap. 11 §
Förmynderskap står under tillsyn av överförmyndaren och rätten.

10 kap. 11 §
Förmynderskap står under tillsyn av överförmyndaren och tingsräuen.

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

IOkap.12§
Il kap.12§ 11
Fråga om förordnande av förFråga om förordnande av förmyndare för underårig upptages av myndare tas upp av den tingsräll
den rätt där förmynderskapet är där förmynderskapet är inskrivet
inskrivet eller, om inskrivning av eller, om inskrivning av förmynförmynderskapet icke ägt rum, av , derskapet inte har ägt rum, av den
den räll där inskrivning skall ske.
tingsräll där inskrivning skall ske.
Då någon som uppnåll myndig
ålder förklaras omyndig, skall förmyndare förordnas av den räll där
ansäkningen om omyndighet.~(ör
klaring giordes. Erfordras ny förmyndare, skall sådan förordnas av
den rätt där förmynderskapet är i11skri11et.
Fråga om entledigande av förFråga om entledigande av förmyndare upptages av den räll där myndare tas upp av den tingsrätt
förmynderskapet är inskrivet eller där förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.
skall inskriras.
11 kap. 13 §11
I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna
förslag på person som är lämplig
för uppdraget.

10 kap. 13 §
I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna
förslag på person som är lämplig
för uppdraget.

11 kap.14§ 11
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från sådan be- .
fattning utan att ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet.

10 kap.14 §
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ell sådant
uppdrag utan att ha fått tillfälle att
yttra sig.

11

Senaste lydelse

1976:612
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

11 kap. 15 §11
!Okap.15§
Kan slutligt beslut ej ges omeKan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande delbart i ärende om förordnande
av förmyndare, får rätten, om av förmyndare, får rätten, om den
omedelbar vård erfordras om den omyndiges angelägenheter kräver
omyndiges angelägenheter, för- omedelbar vård. förordna förmynordna förmyndare för tiden intill · dare för tiden ti//dess ärendet slutligt avgörs.
dess ärendet avgöres av rätten.
Har i mål om omyndighetsförklaring rätten meddelat hes/ut enligt JO
kap.14 §omattden. vars.försättande i omyndighet det är fråga om,
skall vara omyndig för tiden intill
dess målet avgöres. skall rätten i
där angiven ordning förordna förmyndare för honom för nämnda tid.
11 kap. 16 § 11
10 kap. 16 §
Uppkommer fråga om förmynUppkommer fråga om att enligt
dares entledigande m• orsak som 9 § entlediga en förmyndare och
anges i 9 §och kan slutligt beslut ej kan slutligt beslut ej ges omedelges omedelbart, får rätten, om bart, får rätten, om dröjsmål skulle
dröjsmål skulle medföra fara för medföra fara. för den omyndige.
den omyndiges rätt och bästa. för- besluta att förmyndaren skall skilordna om förmyndarens skiljande jas från sitt uppdrag för tiden till
från utövningen av förmynderska-. dess ärendet avgörs.
pet för tiden intill dess ärendet a11göres av rätten.
Innan beslut fattas om förmynInnan rätten meddelar beslut endarens skiljande.från utövningen av ligt första stycket. skall förmyndaförmynderskapet, skall, om det kan ren beredas tillfälle att yttra sig, om
ske utan märklig tidsutdräkt, för- det inte är fara i dröjsmål.
myndaren beredas tillfälle att yttra
sig.
11 kap. 17 §' 1
Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige själv, om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden om en
underårig får entledigas även på

10 kap. 17 §
Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare, av den omyndige själv, om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden får
entledigas även·på ansökan av so-

11

Senaste lydelse
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ansökan av socialnämnden. Frågor som avses i denna paragraf
skall rätten också ta upp självmant, när anledning förekommer
till det.
1 ärende som avses i första stycket skall rätten. när det rör omyndig som fyllt sexton år, bereda
denne tillfälle att yttra sig, om det
kan ske.
Mot räl/ens beslut i ärende som
avses i första stycket får talan
/äras. förutom av den som beslutet
särskilt rör, av var och en som har
rätt att göra ansökan.

cialnämnden. Frågor som avses i
denna paragraf skall rätten också
ta upp självmant, när anledning
förekommer till det.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

1 ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör en
omyndig som fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om
det kan ske.
Rättens beslut i ärende som
avses i första stycket får överklagas. förutom av den som beslutet
särskilt rör, av var och en som har
rätt att göra ansökan.
11 k'ap. Om god man ochfön•altare

Om god man
11 kap. I§
Kan en förmyndare på gnind av
sjukdom eller av annan orsak inte
utöva förmynderskapet eller blir
han enligt JO kap. 16 § skild från
utövningen av det. skall rätten förordna god man all i förmyndarens
ställe vårda den omyndiges angelägenheter.
Il kap. 2 §

Har en förmyndare eller hans
make och den omyndige del i oskiftat dödsbo. skall räl/en förordna
god man all vårda den omyndiges
räl/ i boet vid boutredningen liksom
vid bodeining och skifte eller ingående av avtal om samman/evnad i
oskiftat bo.
God man skall ävenförordnasför
en omyndig eller annan på vars vägnar det skall företas en rällshandling i•id vilken ställföreträdaren enligt 13 kap. 2 §ej kanföreträda honom eller henne. Detsamma gäller,
om det uppstår fråga om rätlegång
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mellan å ena sidan den omyndige
eller huvudmannen och å andra sidan stä/(foreträdaren eller dennes
make eller någon som ställföreträdaren företräder.
Om det i annat fall än som avses i
första eller andra stycket förekommer en angelägenhet där ställföreträdaren eller hans make kan ha ell
intresse som strider mot den omyndiges eller huvudmannens, skall rätten förordna god man för den
omyndige eller huvudmannen, om
ställföreträdaren begär det eller det
annars är lämpligt.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

11 kap. 3 §
Rätten skal/förordna god man
1. om det vid ett dödsfall finns en till
namnet känd arvinge som vistas på
okänd eller avlägsen ort och dätför
inte kan bevaka sin rätt i boet och
förvalta sin lott i det,
2. om det vid ett dödsfall inte kan
utredas huruvida den döde har efterlämnat någon arvinge som är
arvsberättigad/öre allmänna arvsfonden eller före eller tillsammans
med någon annan känd arvinge, eller också kunskap saknas om såväl
namnet som 1•istel~eorten beträffande en i övrigt känd an•inge, och det
på grund av sådan omständighet
krävs att okänd arvinges rätt bevakas och hans eller hennes lott i boet
förvaltas,
3. om en testamentstagare vistas på
okänd eller avlägsen ort eller är
okänd och hans eller hennes rätt
dätför behöver bevakas enligt vad
som föreskrivs om arvinge,
4. om det i övrigt krävs att en bortovarandes räll bevakas eller en bortovarandes egendom förvaltas,
5. om det enligt förordnande i testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelre vem
265
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egendom skall tillfalla eller egendom först framdeles skall tillträdas
med äganderätt och det krä1•s att
den blil'ande ägarens rätt be1•akas
eller att egendomen jårvaltas för
hans eller hennes räkning. eller
6. om egendom, enligt 1•ad som särskilt föreskril's, skall ställas under
vård och förvaltning av god man
som a1·ses i detta kapitel.
Förordnande enligt första stycket
sker efter anmälan eller när behOl'et
blir känt på annat sätt. Krä1·s en
god man för den som har rätt i ett
dödsbo. skall det anmälas hos
tingsrätten a1• den som har boet i sin
vård.
Rättshandlingar som en god man
liar företagit med stöd av ettförordnande enligt denna paragrafgäller
ä1•en om den egendom som förordnandet al'såg tillfaller någon som
den gode mannen inte rnr förordnad att företräda.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

I I.kap. 4 §

Om någon på grund av ~jukdom,
hämmad förståndsutreckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med att
bel'aka sin rätt. förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall
rätten, om det behö11s,förordna god
man för honom eller henne. Förordnande får inte meddelas utan samtycke från den för 1•ilken god man
skall utses. om inte den enskildes
tillstånd utgör hinder mot inhämtande al' hans eller hennes mening
eller det annars finns särskilda skäl.

11 kap. 5 §
Om en god man. som har företagit en rättshandling för hu1•udmannen, har handlat utanför sitt
förordnande. är rättshandlingen
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inte bindande för huvudmannen.
Detsamma gäller. om en god man
har företagit en rä1tsha11dling inom
rame11 för .förordnandet me11 utan
samtycke.från hu~·udmannen. så1'ida inte huvudmannens tillstånd har
utgjort hinder mot inhämtande m'
hans eller hen11es mening eller huvudmannens mening av an11an orsak i11te liar kunnat inhämtas.
Har de11 gode 'mannen i11om ramen för förord1ia11det ingå/I e11
rä1tshandli11g som sed1'anligenföretasjör den dagliga hushållni11gen.
skall hu1'udmannens samtycke
anses föreligga,· oin han eller hon
inte före .rä1tshandlinge11 har gel/
uttryck för annat till de11 mot vilken
rättshandlingen riktade sig.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

11 kap. 6 §
Om en rättshandling som en god
man har.företagitför huvudmannen
inte blir bindande enligt 5 §. är den
gode mannen skyldig all ersälla
godtroende tredje man skada som
denne lider på gnmd härav.

Om förvaltare
11 kap. 7 §
Om det beträjjande någon föreligger en sådan silllation som anges
i 4 § och det inte är tillräckligt all
god man förordnas eller att den enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp. kan rätten förordna förvaltare för honom eller
henne. Fön'altaruppdraget skall
anpassas till den enskildes behov i
1'arje särskilt fall och får begränsas
till all a1'se viss egendom eller angelägenhet eller ege11dom överstigande ett visst värde. Rätten får överlåta åt Ö1'erförmyndare11 all lämna
närmare.föreskrifter om uppdragets
on1fa11ning.
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. 11 kap. 8 §

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

inom ramen för förvaltaruppdraget har förvaltaren ensam rådighet
över huvudmannens egendom och
företräder denne i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget.
11 kap. 9 §

Med förvaltarens samtycke får
huvudmannen själv företa rättshandlingar även i en angelägenhet
som omfattas av förvaltaruppdraget. Om •1erkan av avtal som huvudmannen· har ingått utan samtycke
gäller vad som föreskrivs i 9 kap. 6
och 7 §§för underåriga.
11 kap. 10 §

Endast om det finns särskilda
skäl/år förva/taruppdraget omfatta
/. hui•udmannens rätt att själv sluta
al'lal om tjänst eller annat arbete,
2. i•ad huvudmannen genom eget
arbete har förvärvat efter det att
förvaltare har förordnats, liksom
avkastningen av sådan egendom
och vad som har trätt i egendomens
ställe samt
3. i•ad hui•udmannen efter det att
fön·altare har förordnats erhåller
genom gåva eller testamente under
villkor att egendomen inte skall omfattas av förvaltarens rådighet.
11kap.11 §

Förvaltaren kan omhänderta
egendom som avses i JO§ i aVl'aktan på att rätten avgör om egendomen skall omfattas av förvaltaruppdraget.
innan rätten meddelar beslut
som avses i första s(vcket skall huvudmannen och öveiförmyndaren
beredas tillfälle att yttra sig.
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11 kap. 12 §

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Om en förvaltare, som har företagit en rättshandling för huvudmannen, har handlat utanför förvaltaruppdraget, är rättshandlingen inte bindande för huvudmannen.
Förvaltaren är i sådant fall skyldig
att ersälta godtroende tredje man
skada som denne lider på grund härav.
Gemensamma bestämmelser
Il kap.13§

Till god man ellerförvaltare skall
utses en rättrådig, erfaren och i
övrigt lämplig man eller kvinna.
Skall en god man förordnas att bevaka en omyndigs eller bortovarandes rätt i dödsbo och har den avlidne gett tillkänna vem han önskar till
god man. skall denne förordnas, om
han eller hon inte är olämplig.
Den som är underårig får inte
vara god man eller förvaltare.
11kap.14 §

När omständigheterna påkallar
det, kan flera gode män ellerförvaltare förordnas för samma person.
Årflera gode män ellerförvaltare
ansvariga för skada som de har orsakat tredje man, svarar de solidariskt för ersättningen. Ersätlningsbe/oppet skall slutligt fördelas mellan de ansvariga efter den grad .'.lv
vållande som åvilar dem. Om någon
saknar tillgångar att betala sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas på samma säll.
11 kap. 15 §

Godmanskap och förvaltarskap
står under tillsyn av öveiförmyndaren och tingsrätten.
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llkap.16§
A11söka11 om.förordnande a11 god
ma11 eller .för11a/tare /är göras al'
·ifrerförmyndare11, förmy11dare, den
som a11sökningen m•ser, om ha11 eller ho11 har fyllt sexton år, samt
hans eller he11nes make och närmaste släkti11gar. ·
Ansökan om förordnande av förvaltare får också göras m• god man
som m•ses i 4 §.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

11 kap. 17 §
I äre11de omförordna11de av god
man eller förvaltare för 11ågon 'som
har frllt sexton år skall rätten bereda de11ne tillfälle att yttra sig, om
det kan ske.
I ärende om förordnande m• god
ma11 enligt 4 §eller fön•altare skall,
om det inte är obehöl•ligt, rätten
också inhämta yttrande från make
och närmaste släktingar, överförmyndare1i, l'årdinrättning och socia/11ämnd. De11 som ansökningen
avser skall i ett sådant äre11de höras
muntligt, om det kan ske utan skada för honom eller hen11e och det
inte är uppenbart att han eller hon
inte förstår l'ad saken gäller. Rätten
kan dock 1111derlåta muntligt förhör,
om den enskilde ~jälv har gjort ansökan eller medgivit det ifrågasatta
förordna11det eller det annars .fi11ns
särskilda skäl.
Myndigheter som a11ges i a11dra
stycket är skyldiga att /äm11a rätte11
sådana uppg((ter som ka11 •i.ra av
betydelse i ärendet.
11 kap.18§
Rätte11.får inte förordnaförl'a/tare utan läkari11tyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes
hälsotillstå11d. Utan motsl•arande
utredning får rä1te11 inte heller i
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ärende om förordnande av god man
enligt 4 §underlåta all inhämta den
enskildes mening på grund ar hans
eller hennes tillstånd.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer.får meddela närmare föreskrifter om sådan
utredning som avses iförsta stycket.
11kap.19 §
Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande ar
god man ellerfön•altare.får rätten,
om den enskilde.i· angelägenheter
kräver omedelbar rård eller ett
dröjsmål annars skulle medföra
uppenbar skada för den en.skilde,
förordna god man· eller förvaltare
för tide'! till dess ärendet slutligt avgörs. Sådant förordnande a1• god
man som a1•ses i 4 § eller förraltare
kan meddelas ä1•en beträffande den
som är underårig att gälla från och
med den dag han eller hon fvller arton år.
Innan beslut enligtförsta S(l'cket
meddelas skall den som ansökningen arser ha.fatt til((älle att yttra sig,
om det kan ske utan större tid.~för
lust och utan skada.för honom eller
henne.
Beslut enligt.första stycket.får när
som helst ändras av rätten.
Il kap. 20 §
Om en god man eller fön•altare
inte längre behö1•s. skall rätten besluta att godmanskapet eller fön•altarskapet skall upphöra. Har god
man förordnats enligt J § 1-5,
skall han entledigas så snart huvudmannen begär det. När en god man
har slutfört sitt uppdrag. skall han
genast anmäla det till rätten.
En god man eller förvaltare har
rätt all på begäran bli entledigad
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till dess en ny god man el/erfön•a/tare har utse/Is.
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Il kap. 21 §

En god man e/lerfön•altare skall
entledigas. om han 1•id utövandet av
sill uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, om han
kommer på ekonomiskt obestånd
och på grund därav är olämplig all
vara god man eller förvaltare eller
om han av någon annan orsak inte
längre är lämplig att inneha sill
uppdrag.
Uppkommer fråga om all enligt
första stycket entlediga en god man
eller jån•altare och kan slutligt beslut inte ges omedelbart.får rätten.
om dröjsmål skulle medförafaraför
huvudmannen, besluta alf den gode
mannen eller förvaltaren skall skiljas från sitt uppdrag för tiden till
dess ärendet avgörs.
11 kap. 22 §

Ansökan om entledigande av en
god man eller förvaltare och om
upphörande av godmanskap eller
förvaltarskap får göras av ö1•erförmyndaren. den gode mannen eller
fön•altaren. h1H"udmannen. om han
eller hon har .(l'llt sexton år. samt
huvudmannens make och närmaste
släktingar.
Rättenfårockså .~jä/l>mant ta upp
frågor som avses i första stycket.
11 kap. 23 §

Dör en god man eller fön•altare
skall den som har boet i sin 1•ård
utan dröjsmål anmäla förhållandet
till den tingsrätt där godmanskapet
eller förvaltarskapet är eller skall
1•ara inskrivet.
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11 kap. 24 §
Rät1en är skyldig att på ansökan
·a1• någon a1· dem som anges i 16 §
omprö1•a ett godmanskaps eller förvaltarskaps 0111/attning. Rätlen kan
också utan ansökan gära en sådan
omprifrning.
Innan rätlen meddelar beslut enligt första stycket. skall den gode
mannen eller förvaltaren samt ifrerförmyndaren och huvudmannen beredas tillfälle att yttra sig.

Prop. 1987/88: 124
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11 kap. 25 §
Ingen får förordnas till god man
eller förvaltare eller entledigas från
etl sådant uppdrag utan all ha fåll
til((älle att yt1ra sig. h det.fråga om
beslut enligt 21 § andra stycket,
skall den gode mannen eller fön•altaren beredas til((älle all yttra sig.
om det inte är fara i dröjsmål.

11 kap. 26 §
Frågor om förordnande eller entledigande av god man enligt I eller
2 §tas upp a1• den tingsrält där förmynderskapet eller mot.n•arande
stäl(foreträdarskap är eller skall
1•ara inskrivet. År det fråga om förmynderskap som inte skal/ rnra inskrivet. m•gör.1· frågan om behärig
domstol med tillämpning ar 12 kap.
I § andra stycket.
Uppkommer 1•id utredning a1• etl
dödsbo fråga om förordnande av
god man enligt 3 §. hör ärendet till
den tingsrätt 1•aru11der boet ~vder.
Skall god man annars.förordnas enligt 3 eller 4 §. tas ärendet upp ai•
tingsrällen i den ort där den.för vilken god man skall .forordnas har
egendom eller där annars behOI' av
god man har yppat sig.
Andra frågor som gäller godmanskap tas upp av den tingsräl/
där godmanskapet är inskrivet.

273
18

Riksdagen 1987188. 1 sam/. Nr IN

Nuvarande

~vdelse

Föreslagen

~vdelse

11 kap. 27 §
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Ansökan om.forordnande a~'för1•altare tas upp m• tingsrätten i den
ort där den som m•ses med ansökningen har sifl hemvist eller, om han
eller hon inte har hemvist i riket. av
Stockholms tingsrätt.
Andra frågor som gäller fän•altarskap tas upp av den tingsrätt där
förvaltarskapet är inskril•et.
11 kap. 28 §

Räflens beslut i.frågor som gäller
godmanskap ellerförraltarskapfår
överklagas.förutom av den som beslutet rör, av var och en som har rätt
att gära ansökan ifrågan. Förmyndare eller annan ställföreträdare
får dock inte överklaga beslut enligt
2 §.forsla och andra s~1·ckena.
11 kap. 29 §

Rätten skall genast kungöra beslut om anordnande eller upphörande avfön•altarskap i Post- och Inrikes Tidningar.
12 kap. Om inskrivning av förmynderskap

12 kap. Om inskrivning av förmynderskap, godmanskap och förval-

tarskap
2§

Då någon som uppnått myndig
ålderfärklarats omyndig. vardeformynderskapet inskrivet i•id den rätt.
där ansäkningen om omyndighetsjOrklaring gjordes.

Godmanskap och förvaltarskap
skall skrivas in vid den tingsrätt där
ansökan om anordnande av godmanskapet eller fön•altarskapet
gjordes.
3§

Finner rätten. där förmynderskap
är inskrivet, med hänsyn till den
omyndiges eller hans föräldrars
boningsort eller av annan orsak,
att tillsynen över förmynderskapet
lämpligen bör överflyttas till annan rätf, ägeden rätt, där förmyn-

Finner den tingsräfl där e11 förmynderskap är inskrivet, med
hänsyn till den omyndiges eller
hans föräldrars boningsort eller av
annan orsak, att tillsynen över förmynderskapet lämpligen bör överflyttas till en annan tingsräu, kan
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derskapet är inskrivet, besluta därom. Underrättelse om beslutet
skall ofördröjligen givas den rätt.
till vilken tillsynen sålunda överflyttas. och 1•arde förmynderskapet där inskrivet.

den tingsräfl där förmynderskapet
är inskrivet besluta därom. Underrättelse om beslutet skall utan
dröjsmål ges till den tingsrätt dit
tillsynen överflyttas, och förmynderskapet skall skrivas in där.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Första stycket tillämpas även i
fråga om godmanskap enligt 11
kap. 1-3 §§. Ö1•erj~l'ttning av godmanskap som a1•ses i 11 kap. 1 eller
2 §får dock. om ä1•en förmynderskapet eller motsvarande stäl(företrädarskap är inskrivet, inte ske annat än i samband med övelflyttning
ai• detta.
Om den tingsrätt där ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller ett
förvaltarskap är inskrivet får kännedom om att huvudmannen har
fått sitt hemvist på en ort som hör
under en annan tingsrätt. skall den
förstnämnda tingsrätten överflytta
tillsynen dit. Underrättelse om beslutet skall utan dröjsmål ges till
den tingsrätt dit tillsynen har överflyttats. och godmanskapet ellerförl'altarskapet skall skrivas in där.

4 §''
När förmynderskap, godmanNär förmynderskap inskri1•es.
skall rätten. där så erfordras. angi- skap eller förvaltarskap inskrivs.
1•a, vilken överförmyndare det tillskall tingsrätten. om det behövs.
ange vilken överförmyndare det
kommer att utöva tillsyn över förmynderskapet.
tillkommer att utöva tillsynen.
I fråga om överflyttning av tillI fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap, godsynen över förmynderskap från en
manskap eller.förvaltarskap från en
överförmyndare till en annan
inom samma domsaga, skall 1·ad i överförmyndare till en annan
3 § sägs äga motsvarande tillämp- inom samma domsaga tillämpas
ning.
3 §.

5§
Tingsrätten skall se till att förmynRät/en tillser, att förmynderskap
inskrives och förmyndare 1•arder derskap imkrivs och förmyndare
förordnas, då det skall ske.
förordnad, då det skall ske.

11
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6 §Il
Då rätten har meddelat beslut
Då rätten meddelat beslut om
inskrivning av förmynderskap, om inskrivning av förmynderskap,
skall anteckning därom ske i för- godmanskap eller fiin•altarskap.
mynderskapsbok, som föres vid skall anteckning därom ske i förmynderskapsbok som förs hos
rätten.
tingsrätten.
13. kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares plikter

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

13 kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares, god mans och
fön•altares plikter

2§
Uppstår fråga om rättshandling
Uppstår fråga om rättshandling
mellan myndlingen och förmynda- mellan en myndling och förmyndaren eller hans make eller någon ren eller hans make eller någon
som han företräder, äge förmyn- som han företräder, har förmyndaren ej den rätt att företräda daren inte rätt att företräda myndmyndlingen, varom i I § sägs. lingen enligt I §. Har syskon geHava syskon gemensam förmyn- mensam förmyndare, får denne
dare, äge denne dock företräda dock företräda myndlingarna vid
myndlingarna vid arvskifte dem arvskifte dem emellan, om de inte
emellan, såframt de ej hava in bör- . har inbördes stridande intressen.
des stridande intressen.
En god man eller förvaltare har
inte rätt att företräda sin hul'udman, om det uppstårfråga om räl/shandling mellan å ena sidan huvudmannen och å andra sidan den gode
mannen eller förvaltaren, dennes
make eller någon som den gode
mannen eller fön•altaren företräder.
Har förmyndaren slutit avtal,
Har en förmyndare, god man elvartill han, enligt vad i första styc- ler förvaltare slutit avtal i strid med
ket sägs. saknat behörighet, skall första eller andra stycket, tillämpas
angående skyldigheten att återbära 9 kap. 7 §första stycket ifråga om
vad jämlikt awalet må i•ara uppbu- återbärings- och ersättningsskylret, eller att utgiva ersättning där- dighet.
för, vad i9 kap. 7 §första stycket är
stadgat äga motsvarande tillämpning.

3§
Upphävd genom lag 1974:1038

Förmyndare skall med omsorg
och nit vårda myndlingens rätt och

11
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främja hans bästa. Härvid skallförmyndaren se till att myndlinge11s
medel i skälig on1/attning används
till nytta för myndlingen.
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4 §l!
Gode män och förvaltare skall
Förmyndare11 skall med omsorg
och nit 1•årda myndlingens rätt och omsorg.~fullt och noggrant U(/ora
främja hans bästa. Härvid skallför- sina uppdrag. Vidjorvalt11ing av humy11daren se till att myndlingens vudmannens medel skall de se till
medel i skälig omfattning användas att medlen i skälig on1/attni11g an11änds till nytta för h1111udman11en.
till 11ytta för myndlingen.

5§
Har e11 my11dling fyllt sexton år,
bör förmyndaren, om det lämpligen kan ske, höra myndlingen rörande hans eller he11nes mening i
angelägenheter av vikt. Är myndlingen gift, skall äve11 makens mening inhämtas.
Motsvarande skyldighet åvilar
gode män och förvaltare gentemot
huvudmannen och dennes make.
Om betydelsen ar hu1•udmannens
samtycke i vissa fall finns bestämmelser i I 1 kap. 5 §.

Har my11dlingen fyllt sexton år,
bör förmyndaren, om det lämpligen kan ske, höra myndlingen rörande hans mening i angelägenheter av vikt. Är myndlingen gift,
skall jänll'äl makens mening inhämtas.

6§

Förmyndaren skall rörande allt
1•adtill förmynderskapet hörer giva
överförmyndaren ävensom rätten
de upplysningar som infordras.

Förmyndare, gode män och förvaltare skall rörande allt som hör
till förmynderskapet, godmanskapet eller förvaltarskapet ge överförmyndaren och rätten de upplysningar som infordras.

7 §21
För den omyndiges egendom
För en omyndigs egendom skall
skall förmyndaren, såframt rätten förmyndaren, om rätten finner skäl
prövar skäl därtill vara för handen, till det, lämna pant eller annan sälämna pant eller annan säkerhet kerhet till visst av rätten bestämt
till visst av rätten bestämt belopp. belopp. Motsvarande skyldighet att
Säkerheten skall, på sätt rätten be- ställa säkerhet åvilar gode män och
stämmer, förvaras och förvaltas av förvaltare. Säkerheten skall, enligt
överförmyndaren eller i annan
vad rätten bestämmer, förvaras
lämplig ordning.
och förvaltas av överförmyndaren
eller i annan lämplig ordning.

Senaste lydelse
1974:1038
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1970:1000
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8 §Il
Har en omyndig flera förmyndare, skall de, såvitt rör egendomen, ha
hand om förmynderskapet gemen:>amt. Rätten kan dock förordna att
tillgångarna skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller
att vissa tillgångar skall förvaltas av en förmyndare ensam. Den som
ensam råder över vissa tillgångar får också ikläda den omyndige sådana
förbindelser som faller inom området för dessa tillgångars förvaltning.
Står en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats, skall
vårdnaden utövas av den bland
förmyndarna som rätten utser därtill. Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva
vårdnaden, om de är gifta med
varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Den eller de som har anförtrotts vårdnaden kan, om det är
lämpligt, av rätten befrias från
skyldigheten att delta i handhavandet av den omyndiges övriga
angelägenheter. Har den som är
förklarad omyndig flera färmyndare, förordnar rätten en av dem att
ha den omsorg om myndlingens person som anges i 1 §.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Står en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats, skall
vårdnaden utövas av den bland
förmyndarna som rätten utser därtill. Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva
vårdnaden, om de är gifta med
varandra eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Den eller de som har anförtrotts vårdnaden kan, om det är
lämpligt, av rätten befrias från
skyldigheten att delta i handhavandet av den omyndiges övriga
angelägenheter.

Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ärende
som rör den omyndiges egendom och som de skall besluta i, gäller den.
mening som överförmyndaren biträder. Är det fråga om en åtgärd som
kräver överförmyndarens samtycke, kan samtycke ges till åtgärden även
om förmyndarna har olika mening. I sådana fall skall överförmyndaren
dock bereda medförmyndare tillfälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i saken.
Första och tredje styckena tillämpas även när någon har flera gode
män ellerförvaltare.

9§
Förmyndare vare pliktig att ersätta skada som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet ti/lskyndat den
omyndige.

Förmyndare, gode män och förvaltare är skyldiga att ersätta skada
som de uppsåtligen eller ·av vårdslöshet har orsakat den omyndige
eller huvudmannen.

11
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Aro flera förmyndare ansvariga
för skada som de tillskyndat den
omyndige, svare de för ersättningen en.föra/la och alla.fören. Ersättningsbeloppet varde förmyndarna
emellan slutligen fördelat efter den
större eller mindre skuld som prövas
ligga envar av dem till last. Finnes
någon sakna tillgång till gäldande
av vad på honom belöper, skall de
övrigas ansvarighet för bristen bestämmas efter enahanda grunder.

~\'de/se

Ar flera förmyndare, gode män
eller förvaltare ansvariga för skada
som de har orsakat den omyndige
eller huvudmannen, svarar de solidariskt för ersättningen. Ersättningsbeloppet skall slutligt fördelas mellan de ansvariga efter den
grad a1• vållande som å1•ilar dem.
Om någon saknar tillgångar att betala si11 andel med. skall de övrigas
ansvarighet för bristen bestämmas
på samma sätt.

Prop. 1987/88: 124
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10 §
Vill en omyndig, sedan han blivit
Vill den omyndige, sedan han
blivit myndig, eller ny förmyndare myndig, eller en ny förmyndare
göra anspråk på ersättning efter göra anspråk på ersättning enligt
1•ad i 9 § stadgas, skall han. så- 9 §, skall han, om de handlingar
framt de handlingar, varom i 16 som anges i 16 kap. 12 § har överkap. 12 §förmäles, överlämnats till lämnats till honom, inom ett år
honom efter vad där sägs. inom ett därefter väcka talan om anspråket.
år därefter väcka talan om anspråI annat fall har han förlorat sin taket, eller vare sin talan förlustig.
lerätt. Vad som nu har sagts gäller
Vad sålunda stadgats skall ej äga inte om den avgående förmyndatillämpning, om den avgående för- ren har gjort sig skyldig till brottsmyndaren gjort sig skyldig till ligt förfarande.
brottsligt förfarande.
Första stycket tillämpas även i
fråga om talan mot god man eller
fön•altare.

14 kap. Om vård av omyndigs rätt i
oskiftat bo

14 kap. Om vård av rätt i oskiftat

bo

I§
Har omyndig del i oskiftat bo,
skall förmyndaren, med iakttagande av vad nedan stadgas, vårda
den omyndiges rätt i boet.

Har en omyndig del i oskiftat
bo, skall förmyndaren, med iakttagande av vad nedan stadgas, vårda
den omyndiges rätt i boet. Detsamma gäller ifråga om gode män och
förvaltare som har förordnats all
förvalta huvudmannens egendom i
fall då denne har del i oskiftat bo.
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15 kap. Om .förmyndares förvaltning av omyndigs egendom

15 kap. Om förvaltning av egendom
I

Förmyndaren vare pliktig att tillse att den omyndiges tillgångar äro
anbragta sålunda att erforderlig
trygghet finnes för deras bestånd
och skälig avkastning erhålles.

Prop. 1987/88: 124
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'il~

En förmyndare, god man eller
fön•altare är skyldig alt se till att
den omyndiges eller huvudmannens tillgångar är anbragta så att
erforderlig trygghet.finns för deras
bestånd och skälig avkastning erhålls.
De föreskr((ter som i 2-18 §§
reglerar förmyndares förvaltning
tillämpas också i fråga om gode
män och förvaltare.
Har egendom i dödsbo. vilken
har fön•altats al' en god nian som
avses i 11 kap. J §, ejier pre.ikription
m• rätt att ta arv eller testamente eller annars til(lallit allmänna an•sfonden. gäller i fråga om egendomens .färsä(ining lagen ( 1928:281)
om allmänna arl'.~fonden.

20 §
Gode män och fiin•altare är berättigade att efter ·uppdragets slutj('irande eller. om uppdraget varar
längre tid än ett år. årligen erhålla
skäligt arrode för uppdraget samt
ersättning för de utg(f/er som 1•arit
skäligen påkallade för uppdragets
fullgörande.
Beslut om arl'ode och ersättning
fiir utg(fter fattas av Öl'e1förmyndaren. Denne bestämmer dessutom i
11ad mån arl'Ode och ersällning fiir
utgijier skall utgå av huvudmannens medel. An•ode och ersättning
som ej.skall utgå av hu1•udmannens
medel skall betalas a1• kommunen.
16 kap. Om redovisningsskyldighet

16 kap. Om förmyndares redovisningsskyldighet

1 ~!"
Förmyndaren vare pliktig att ö11er
sin förva/lfling av den omyndiges

Förmyndare, gode män och fiir1•altare är skyldiga att föra räken-
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skaper Öl'er sin förvaltning av den
omyndiges eller huvudmannens
egendom på sådant sätt att därigenom för varje år lämnas en noggrann redovisning för den omyndiges eller huvudmannens tillgångar
och skulder samt för förvaltningens gång.

egendom föra räkenskaper på sådant sätt att därigenom för varje år
en noggrann redovisning lämnas
för den omyndiges tillgångar och
skulder samt för förvaltningens
gång.

Prop. 1987/88: 124
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2§

När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning,
första gången tillfaller underårig,
skall förmyndaren inom en månad
därefter till överförmyndaren ingi1•a förteckning över egendomen.
Varder den som uppnåft myndig ålder förklarad omyndig skall förmyndaren. inom tre månader från
det förmynderskapet inskren-. till
ifrerförmyndaren ingii'a .förteckning ö1•er den omyndiges egendom
vid tiden för omyndighetsförklaringen.

Har den omyndige efter den tid
som avses i första stycket erhållit
egendom som skall stå under förmyndarens förvaltning, skall förteckning över denna egendom
ingfras till överförmyndaren inom
en månad därefter.

När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning,
första gången tillfaller en underårig, skall förmyndaren inom en
månad därefter till överförmyndaren ge in en förteckning över egendomen.

Gode män ochfön•altare som har
förordnats att förvalta egendom
skall inom tl'å månader från det aft
inskrfrning ägt rum ge in en förteckning till öveiförmyndaren över den
egendom som on!fattas av förordnandet. Denna skyldighet gäller
inte. omfiin•altningen a1·ser andel i
oskijiat diidsho.
Förteckning som a1•ges a1• en god
man som har förordnats enligt 11
kap. I § hehö1•er endast uppta den
lösa egendom som den gode mannen har tagit hand om.
Har den omyndige eller huvudmannen efter den tid som avses i
första eller andra stycket erhållit
egendom som skall stå under för1•a/tning av förmyndare. god man
eller fön•altare, skall förteckning
över denna egendom ges in till
överförmyndaren inom en månad
därefter.
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Är det andel i oskiftat bo som
tillfallit omyndig, skall förteckning, 1·arom oMn stadgas. ingil'as
först inom en månad efter det bodelning eller skifte skett.

Är det andel i oskiftat bo som
har tillfallit en omyndig eller hul'Udman. skall förteckning ges in
först inom en månad efter det bodelning eller skifte har skett.
Har domstolen beslutat utvidga
omfattningen a~· en god mans eller
förvaltares uppdrag när det gäller
annan egendoms.förvaltning än som
ai•ser andel i oskiftat bo. skall den
gode mannen eller fön•altaren inom
en månad.från beslutet till öveiförmyndaren ge in en förteckning över
den egendom som omfattas al' det
utvidgade uppdraget.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

3§

Å förteckning som avses i 2 §

På förteckning som avses i 2 §
skall förmyndaren, gode mannen
eller förvaltaren teckna försäkran
under edlig förpliktelse att hans
uppgifter är till alla delar riktiga
och att inte något är med vilja och
vetskap utelämnat. Rätten får vid
vite förelägga honom att bestyrka
sin försäkran med ed, om yrkande
om detta framställs av överförmyndaren eller det annars är påkallat. Om det .finns skäl till det.
kan edgång också åläggas annan
som har tagit befattning med den
omyndiges tller huvudmannens
egendom.

skall förmyndaren teckna försäkran under edlig förpliktelse, att
hans uppgifter äro i allo riktiga och
att ej något är med vilja och vetskap utelämnat. Rätten äge vid
vite förelägga honom att bestyrka
detta med ed, såframt yrkande
därom .framställes av överförmyndaren eller det eljest .finnes påkallat. Har annan tagit befattning med
den omyndiges egendom. må ock
edgång åläggas. honom. om skäl
äro därtill.

4§
Saknar omyndig tillgångar, då
förmynderskap för honom inskrires. skall förmyndaren göra anmälan därom t-ill överförmyndaren
inom tremånader från det inskrivningen ägde rum.

Vad i 3 § stadgas skall i tillämpliga delar gälla anmälan, varom i
första stycket sägs.

Saknar en omyndig eller huvudman tillgångar, då förmynderskap, godmanskap ellerfön•altarskap skril's in. skall förmyndaren,
gode mannen eller förvaltaren göra
anmälan om detta till. överförmyndaren inom ti•å månader från det
inskrivningen ägde rum.
Vad som föreskril's i 3 § skall i
tillämpliga delar gälla en sådan anmälan som avses i första stycket.
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5 §Il
Före den I mars varje år avgfre
Före den I mars varje år skall
förmyndaren till överförmynda- förmyndaren till överförmyndaren årsräkning, innefattande redo- ren ai•ge årsräkning, innefattande
görelse för förvaltningen under fö- redogörelse för förvaltningen unregående år eller den del av året, der föregående år eller den del av
varunder förmyndaren innehaft året varunder förmyndaren innesin befattning. Då förmyndarens haft sin befattning. Då förmyndabefattning upphör, skall förmyn- rens befattning upphör, skall fördaren ofördröjligen ti Il överför- myndaren ofördröjligen till övermyndaren avgiva sluträkning, av- förmyndaren avgesluträkning. avseende förvaltningen under det lö- seende förvaltningen under det löpande året intill befattningens pande året intill befattningens
upphörande.
upphörande.
I årsräkning och sluträkning
I årsräkning och sluträkning
skola upptagas tillgångar och skul- skall upptas tillgångar och skulder
der vid början av den tid räkning- vid början av den tid räkningen
en avser, en sammanställning av avser, en sammanställning av ininkomster och utgifter under komster och utgifter under nämnnämnda tid samt tillgångar och da tid samt tillgångar och skulder
skulder vid samma tids utgång.
vid samma tids utgång.
Första eller andra stycket gäller i
tillämpliga delar även god man och
förvaltare.
Har domstolen inskränkt omfattningen av en god mans eller förvaltares uppdrag, gäller reglerna om
sluträkning ifråga om den egendom
som inte längre omfattas av uppdraget.
Upphör ett godmanskap enligt 11
kap. I § innan tid för avgivande av
årsräkning eller sluträkning rörande förmynderskapet för den omyndige inträffar, får sluträkning rörande godmanskapet begränsas till
att avse en redogörelse endastför de
åtgärder som har vidtagits av den
gode mannen. I övrigt skallförmyndaren avge en redogörelse för förvaltningen av den omyndiges egendom även under den tid som godmanskapet har varat.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

6 §Il

Har förmyndaren till överförmyndaren ingfrit anmälan eller annan handling, enligt vilken den
omyndige saknar tillgångar eller
icke har andra tillgångar än lösören, som ej lämna inkomst, vare
förmyndaren fri från skyldighet att
a1•gfra räkning, intill dess genom
föryttring av sådana lösören eller
eljest tillgångar av annan beskaffenhet tillfalla den omyndige.

Överförmyndaren må i annat
fall för visst år eller tills vidare befria förmyndare från att avgiva räkning eller medgfra att sådan upprättas i förenklad form, där det
med hänsyn till tillgångarnas ringa
värde eller beskaffenhet finnes
kunna ske utan fara för den omyndige.

Har förmyndaren, de11 gode
ma11nen eller förvaltaren till- överförmyndaren gel/ in en anmälan
eller annan handling, enligt vilken
den omyndige eller huv11dmanne11
saknar tillgångar eller inte har andra tillgångar än lösören som inte
lämnar inkomst, är han fri· från
skyldighet att avge räkning, intill
dess genom föryttring av sådana
lösören eller annars tillgångar av
annan beskaffenhet tillfaller den
omyndige eller hu1•udmanne11.
Överförmyndaren får i annat
fall för visst år eller tills vidare befria förmyndaren. den gode mannen eller förvaltaren från att avge
räkning eller medge att sådan upprättas i förenklad. form, om det
med hänsyn till tillgångarnas ringa
värde eller beskaffenhet kan ske
utan fara för den omyndige eller
hu1•udmanne11.

7 §Il
I förteckning över omyndigs
I förteckning över en omyndigs
egendom så ock i årsräkning och egendom samt i årsräkning och
sluträkning skola tillgångar och sluträkning skall tillgångar och
skulder fullständigt angivas med skulder fullständigt anges med
uppgift å de särskilda tillgångar- uppgift om de särskilda tillgångarnas värde. Finnes hos den omyndi- nas värde. Finns hos den omyndige
ge pantbrev som avser honom till- pantbrev som avser honom tillhöhörig fastighet eller tomträtt, skall rig fastighet eller tomträtt, skall
detta särskilt angivas. Åi-o medel detta särskilt anges. Å.r medel ininsatta hos bank eller kvarstå me- satta hos bank eller kvarstår medel
del hos försäkringsbolag, skall hos försäkringsbolag, skall uppgift
uppgift lämnas om den räkning, lämnas om den räkning där med1•arå medlen i11nestå. I fråga om len innestår. I fråga om värdepapvärdepapper, som ej äro nedsatta per, som ej är nedsatta hos bank
hos bank ej/er vad i 15 kap. stad- e11/igt bestämmelserna i 15 kap.
gas. skall nummer eller annan be- skall nummer eller annan beteckteckning anmärkas. Finnas till- ning anmärkas. Finns det tillgånggångar som stå under den omyndi- ar som står under den omyndiges
ges eller annans särskilda förvalt- eller annans särskilda förvaltning,
ning, skall förmyndaren jämi•äl skall förmyndaren ären lämna

" Senaste lydelse
1974:1038
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lämna uppgift därom, så ock om
dessa tillgångars värde, såframt
det är honom kunnigt. Skola i årsräkning eller sluträkning upptagas
tillgångar eller skulder, för vilkas
fullständiga angivande erfordras
utförlig uppräkning, må beträffande dem hänvisning göras till förut
avgiven förteckning eller årsräkning, där det lämpligen kan ske.
Förteckning och räkning skola
innehålla fullständig uppgift å förmyndarens och den omyndiges
namn och hemvist samt förmyndarens postadress.

uppgift därom samt om dessa tillgångars värde, om han känner till
det. Skal/i årsräkning eller sluträkning upptas tillgångar eller skulder, för vilkas fullständiga angivande erfordras utförlig uppräkning, får beträffande dem hänvisning göras till förut avgiven förteckning eller årsräkning, om det
lämpligen kan ske.
Förteckning och räkning skall
innehålla fullständig uppgift om
förmyndarens och den omyndiges
namn och hemvist samt förmyndarens postadress.·
Färsta och andra styckena gäller
i tillämpliga delar ävenfär god man
och fän>altare.

8 §Il
Innehåller förteckning över
Innehåller förteckning över
omyndigs egendom uppgift å till- omyndigs eller huvudmans egengångar som på grund av giftorätt, dom uppgift om tillgångar som på
arv, testamente eller gåva tillfallit grund av giftorätt, arv, testamente
den omyndige, eller upptager års- eller gåva tillfallit den omyndige
räkning eller sluträkning sådana eller huvudmannen. eller upptar
tillgångar, om vilka uppgift förut årsräkning eller sluträkning sådaej lämnats, skall vid förteckningen na tillgångar, om vilka uppgift föreller räkningen fogas besannad av- ut ej lämnats, skall vid förteckskrift av bodelnings- eller skiftes- ningen eller räkningen fogas behandling, testamente eller gåvo- sannad avskrift av bodelnings- elbrev, om sådant finnes. så ock av ler skifteshandling, testamente elbouppteckning. där den ej förut ler gåvobrev, om sådant finns,
ingivits till överförmyndaren. Är samt av bouppteckning, om den ej
handling, •'arom nu sagts av vid- förut har getts in till överförmynlyftig beskaffenhet, må avskriften daren. Är handling, som nu ai'.ffS
lämnas allenast i erforderliga de- av vidlyftig beskaffenhet, får avskriften lämnas i erforderliga delar.
lar.
Upptar förteckning, årsräkning
Upptager förteckning, årsräkning eller sluträkning värdehand- eller sluträkning värdehandlingar
lingar som ej äro nedsatta hos riks- som ej är nedsatta hos riksbanken
banken eller annan bank efter vad
eller annan bank enligt bestämmeli 15 kap. stadgas. skall vid förteck- serna i 15 kap, skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg ningen eller räkningen fogas intyg
av två personer, att värdehand- av två personer, att värdehand-

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

11

Senaste lydelse
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lingarna finnas i förmyndarens
förvar. lnnestå medel hos bank,
skall genom bevis från banken
styrkas hur mycket som innestår,
så ock i vad mån förbehåll gjorts
att medlen må uttagas utan överförmyndarens samtycke.

lingarna finns i förmyndarens,
gode mannens eller fön•altarens
förvar. !nnestår medel hos bank,
skall genom bevis från banken
styrkas hur mycket som innestår
samt i vad mån förbehåll gjorts att
medlenjär tas ut utan överförmyndarens samtycke.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

9§
Möter till följd av förmynderMöter till följd av förmynderskapets vidlyftiga beskaffenhet el- skapets, godmanskapets eller fi.ir1•a/tarskapets vidlyftiga beskaffenler av annan orsak hinder att inom
tid, som är för varje särskilt fall be- het eller av annan orsak hinder att
stämd, avlämna förteckning, års- inom den tid, som är för varje särräkning eller sluträkning, skall skilt fall bestämd, avlämna förinom samma tid anmälan om hin- teckning, årsräkning eller sluträkdret göras till överförmyndaren: ning, skall inom samma tid anmäoch utsätte denne ny tid, inom vil- lan om hindret göras till överförken förmyndaren har att ingiva myndaren. Denne skall i såja/I säthandlingen.
ta ut en ny tid, inom vilken
förmyndaren, gode mannen eller
förvaltaren har att ge in handlingen.

Försummar förmyndaren att i
rätt tid avgiva förteckning, årsräkning eller sluträkning eller anmälan, 1•arom i 4 § sägs, anmäle överförmyndaren försummelsen hos
rätten, och äge rätten att genom
vite tillhålla fi.irmyndaren att fullgöra sitt åliggande. Innan anmälan gi.ires ejier vad nyss är sagt skall
överförmyndaren, där det lämpligen kan ske, erinra förmyndaren
om hans skyldighet.

11
Då förmyndarens befattning
upphör, vare fi.irmyndaren pliktig
att till myndlingen, om han blivit
myndig, eller. om förmynderskapet övergått å annan, till denne
ofördröjligen utgfra de tillgångar

Försummar förmyndaren, gode
mannen eller förvaltaren att i rätt
tid avge förteckning, årsräkning
eller sluträkning eller anmälan
som avses i 4 §, skall överförmyndaren anmäla försummelsen hos
rätten, som genom vite kan tillhålla den försumlige att fullgöra sitt
åliggande. Innan anmälan gi.irs.
skall överförmyndaren, om det
lämpligen kan ske, erinra förmyndaren, gode mannen ellerfiirvaltaren om hans skyldighet.
§

Då förmyndarens befattning
upphör, är han skyldig att till
myndlingen, om han blivit myndig, eller, om förmynderskapet
övergått till någon annan, till denne ofördröjligen utge de tillgångar
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som förmyndaren för myndlingens räkning har om händer.

som förmyndaren har hand om för
myndlingens räkning. Motsvarande skyldighet å1•ilar en god man eller förvaltare när uppdraget upphör,
inskränks eller övergår till någon
annan.

12
Sedan av förmyndaren avgiven
sluträkning blivit granskad, skall
överförmyndaren till den som äger
mottaga redovisning för förmyndarens förvaltning överlämna, förutom sluträkningen, hos överförmyndaren förvarad förteckning
över den omyndiges tillgångar och
skulder, så ock samtliga de räkningar som avgivits under hela den
tid omyndighetstillståndet varat.
Var förmyndaren, då hans befattning upphörde, fri från skyldighet
att avgfra sluträkning, skola de
handlingar. varom 011an sägs. av
överförmyndaren tillställas den
som äger mottaga redovisning, endast såframt denne eller den avgående förmyndaren framställer begäran därom eller ock överförmyndaren, på sätt i 17 kap. 4 § sägs, å
sådan handling gjort anteckning
om anmärkning, utan att anmärkningen föranlett ansökan till rätten.
Ha11a de handlingar som avses i
första stycket tillställts ny förmyndare, åligger det denne att inom
två månader därefter till överförmyndaren återställa handlingarna.
Överförmyndaren skall vid handlingarnas överlämnande skriftligen erinra förmyndaren härom.
Försummar förmyndaren att återställa handlingarna, skall 1•ad i
lO §stadgas om påföljd av försum- .
melse, 1•arom där sägs. äga motsvarande tillämpning.

§

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

Sedan av förmyndaren avgiven
sluträkning blivit granskad, skall
överförmyndaren till den som
skall ta emot redovisning för förmyndarens förvaltning överlämna, förutom sluträkningen, hos
överförmyndaren förvarad förteckning över den omyndiges tillgångar och skulder, liksom samtliga de räkningar som avgivits under hela den tid han eller hon varit
omyndig. Var förmyndaren, då
hans befattning upphörde, fri från
skyldighet att avge sluträkning,
skall handlingarna av överförmyndaren tillställas den som skall ta
emot redovisning, endast om denne eller den avgående förmyndaren framställer begäran därom eller överförmyndaren, enligt vad
som sägs i 17 kap. 4 §, på sådan
handling gjort anteckning om anmärkning, utan att anmärkningen
föranlett ansökan till rätten.

Har de handlingar som avses i
första stycket tillställts en ny förmyndare, åligger det denne att
inom två månader därefter till
överförmyndaren återställa handlingarna. Överförmyndaren skall
vid handlingarnas överlämnande
skriftligen erinra förmyndaren
härom. Försummar förmyndaren
att återställa handlingarna, tillämpas bestämmelserna i I 0 § om påföljd av försummelse som avses
där.
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Skall åtgärd, ~·arom i första stycket sägs. vidtagas av överförmyndaren, och varder den avgående
förmyndarens förvaltning godkänd av myndlingen eller ny förmyndare, innan handlingarna tillställts honom, rare godkännandet
utan verkan.

Skall åtgärd som avses i första
stycket vidtas av överförmyndaren, och blir den avgående förmyndarens förvaltning godkänd
av myndlingen eller ny förmyndare, innan handlingarna tillställts
honom, är godkännandet utan
verkan.
Bestämmelserna i första-tredje
styckena om förmyndare och omyndig tillämpas också i fråga om god
man, förvaltare och hu11udman.

13
När förmyndarens befattning
upphört, skola de rörande förmynderskapet förda räkenskaper samt
de betalningsbevis och andra
handlingar, som finnas förvarade
till styrkande av särskilda poster i
räkenskaperna, av förmyndaren
hållas /or granskning tillgängliga å
tid och ort som i händelse av tvist
bestämmas av överförmyndaren.
Sedan tiden för väckande av talan
om ersättning mot förmyndaren
gått till ända eller, där sådan talan
väckts, målet blivit avgjort genom
laga kraft ägande dom, skola
nämnda räkenskaper och handlingar utgivas till den som äger
molfaga redovisning för förmyndarens förvaltning.

§

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

När förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens befattning
har upphört, skall de rörande uppdraget förda räkenskaper samt de
betalningsbevis och andra handlingar, som finns förvarade till
styrkande av särskilda poster i räkenskaperna, av förmyndaren,
gode mannen ellerförvaltaren hållas tillgängliga fär granskning på
den tid och ort som i händelse av
tvist bestäms av överförmyndaren.
Sedan tiden för väckande av talan
om ersättning mot förmyndaren,
gode mannen eller förvaltaren gått
till ända eller, om sådan talan
väckts, målet blivit avgjort genom
laga kraft ägande dom, skall
nämnda räkenskaper och handlingar utges till den som skall ta
emot redovisning för förmynda- .
rens, gode mannens eller fön·altarens förvaltning.

14 §
Vad som i 5- 13 §§ JOreskrfrs
Vad i 5-13 §§ stadgas om förmyndare, skall om förmyndaren om förmyndare, god man och /orär död, äga motsvarande tillämp- 1•altare skall, om förmyndaren,
ning å hans dödsbo eller, därest gode mannen eller fön·altaren är
hans harlåtenskap är avträdd till död, tillämpas på dennes dödsbo
eller, om harlåtenskapen är avkonkurs, konkursförvaltningen.
trädd till konkurs, konkursförvaltningen.
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17 kap. Om tillsyn över förmyndarens j()n•alming

en

~vdelse

17 kap. Om tillsyn över fön•altning-

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

7§

Bestämmelserna i 1-6 §§ om
förmyndare och omyndig tillämpas
också ifråga om god man.fön•altare och hu~·udman.

Upphävd genom lag 1974:1038.

19 kap. Om överförmyndare

19 kap. Om överförmyndare
17 §

Överförmyndare och överförmyndarnämnd äro skyldiga att
föra bok angående de förmynderskap och godmanskap som inskrivits och stå under deras tillsyn.
Över ärenden rörande förmynderskap, 11ilka ej inskrivits, skall särskild förteckning föras.

Överförmyndare och överförmyndarnämnd är skyldiga att föra
bok angående de förmynderskap,
godmanskap och förvaltarskap
som har inskrivits och står under
deras tillsyn. Över ärenden rörande förmynderskap, som ej inskrivits, skall särskild förteckning
föras.

10 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången

20 kap. Vissa gemensamma be-

stämmelser om rättegången
I §Il

I mål om faderskap, vårdnad,

umgängesrätt,

underhåll

och

t>myndighet.1jorklaring eller dess

hämnde äga 15 kap. 29, 30 och
33 a §§ giftermålsbalken motwarande tillämpning.

I mål om faderskap, vårdnad,
umgängesrätt eller underhåll ti/1/ämpa.s 15 kap. 29, 30 och 30 a §§
giftermålsbalken.

2 §Il

Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd
ort, skall hans rätt i saken bevakas
av god man enligt /Bkap. Detsamma gäller, om han vistas på känd
ort utom riket men stiimningen eller andra handlingar i målet ej
kunna delges honom eller han
underlåter att ställa ombud för sig
och särskilda skäl föreligga att förordna god man. Gode mannen

Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd
ort, skall hans rätt i saken bevakas
av god man enligt //kap. Detsamma gäller, om han vistas på känd
ort utom riket men stämningen eller andra handlingar i målet ej kan
delges honom eller han underlåter
att ställa ombud för sig och särskilda skäl föreligger att förordna god
man.

"Senaste lydelse
1976:612
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Nm•amnde

~rdelse

Fiireslagen

skall samråda med part fiir vilken
han har fiirordnats, i den mån det
kan ske.
Ifråga om ersättning till god man
som avses i.första stycket gäller vad
som föreskrives i JO kap. JJ § om
ersättning åt rättegångsbiträde.
Rättegångsbalkens bestämmelser om hämtning ai· part äga motsvarande tillämpning på den som i
annan egenskap än vittne eller sakkunnig skall höras i mål eller ärende
som avses i denna balk.
Då fråga är om omyndighetsförklaring, bör iakttagas attfiirordnande om skyldighet all inställa sig
personligen ej ges beträffande den
som avses med ansökningen, om inställelsen skulle kunna medfora
men eller.fara.för honom.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

~1·delfe

Har ansökan omförmltare gjorts
beträffande någon som uppenbarligen intefiirstår i•ad saken gäller eller skulle lida skada ai• att.få del av
ansökningen, skall rätten förordna
en god man enligt JJ kap. att företräda honom eller henne i ärendet
och bevaka hans eller hennes rätt.
En god man som avses i första
eller andra stycket skall samråda
med den part.för 1•ilken han har jorordnats, i den mån det skan ske.

2a§

Har ansiikan gjorts omfän•altare
och .fdre/igger inte fall som ai•ses i
2 § andra stycket. skall rätten förordna ett biträde att bevaka den enskildes rätt i ärendet. om det inte är
uppenbart att ett biträde inte behii~·s. Ett rättegångsbiträde skall
också förordnas. om den som har
fön•aftare begär att fön•altarskapet
skall upphöra eller ändras och det
inte är uppenbart att ett biträde inte
behö1 s.
1

2b§

Den som har fiirordnats till god
man enligt 2 §eller rättegångsbiträde enligt 2 a §har efter räl/ens prövning räl/ till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan
och utlägg som uppdraget har krä1 t.
Kostnaden skall stanna på staten.
såvida inte motparten till den. for
i•ilken god man eller rättegångsbiträde har förordnats, skäligen bör
1
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

åläggas all ersätta staten kostnaden.
2c§

Rättegångsbalkens bestämmelser om hämtning al' part tillämpas
också på den som i annan egenskap
än vittne eller sakkunnig skall höras
i mål eller ärende som avses i denna ·
balk.

5 §Il
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
förmyndare och förmynderskap förmyndare och förmynderskap
gälla i tillämpliga delar beträffan- gäller i tillämpliga delar beträffande god man och godmanskap. de god man och godmanskap samt
Härvid skola bestämmelserna om fön 1altare och förvaltarskap. Häromyndig, hans make och närmaste vid skall bestämmelserna om
fränder. då fråga är om godman- omyndig, hans make och närmaste
skap som avses i /8kap. 3 eller 4 §, anhöriga, när det är fråga om godgälla den, för vilken god man för- manskap som avses i //kap. 3 eller
ordnats, samt dennes make och 4 §, gälla den för vilken god man
närmaste fränder. Då fråga är om har förordnats och dennes make
godmanskap för omyndig, har i och närmaste släktingar samt ifråärende som avses i 3 § även för- ga om förvaltarskap den för vilken
myndaren sådan behörighet som förvaltare har förordnats och denanges där.
nes make och närmaste släktingar.
År det fråga om godmanskap för
en omyndig, har i ärende som
avses i 3 § även förmyndaren sådan behörighet som anges där.
8 §Il
Beslut eller dom. som i mål om
Beslut som i ärende om förmynomyndighetsförklaring eller i ären- derskap, godmanskap eller förvalde om förmynderskap eller god- tarskap enligt denna balk meddemanskap enligt denna balk med- las av överförmyndaren eller rätdelas av överförmyndaren eller ten länder till efterrättelse utan
rätten, länder till efterrättelse utan hinder av att beslutet ifrerk/agas.
hinder av att talan föres däremot. Vad som nu har sagts gäller ej rätVad som nu har sagts gäller ej rät- tens avgörande, varigenom avtal
tens avgörande, varigenom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
om sammanlevnad i oskiftat bo hävs eller förmyndare, god man elhäves eller förmyndare eller god ler förvaltare döms till utgivande av
man dömes till utgivande av för- försuttet vite.
suttet vite.

11

Senaste lydelse

1976:612
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~l'delse

Föreslagen

~vdelfe

11 §Il
Beslut som tingsrätten har medMot beslut som underrätt har
meddelat under rättegången i frådelat under rättegången i frågor
gor som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap.
som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap. 15 §,
15 §, 10 kap. 14 §, 11 kap. 15 eller 10 kap. 15 eller 16 §eller 11 kap.
!6 § eller 18 kap. 14 §. skall talan
19 § eller 21 § andra stycket skall
örerk/agas särskilt.
j(jras särskilt.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

I. Denna lag träder i kraft den Ljanuari 1989.
2. Den som vid ikraftträdandet är omyndigförklarad enligt äldre bestämmelser skall tills vidare, dock längst till utgången av år 1989, anses
ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § ides.;; nya lydelse. Härvid skall förmyndaren anses vara förvaltare med uppdrag att bevaka huvudmannens rätt,
förvalta huvudmannens egendom och sörja för hans eller hennes person.
3. Förordnande av god man som har skett enligt äldre bestämmelser
skall anses ha meddelats enligt mo1:svarande nya bestämmelser i 11 kap.
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

3. Förslag till
Lag om ändring i vallagen (1972:620).
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §och
skall ha följande lydelse.

4 kap. 2 § vallagen (1972:620)

NuMrande (vdelfe

Föreslagen (vdelse

2 kap.
Vid tillämpning av 2 §beräknas
antalet röstberättigade på grundval av stommarna till mantalslängderna för året. Vid beräkningen
anses som röstberättigad varje
svensk medborgare som fyllt eller
senare under kalenderåret fyller
aderton år och som ej på grund ar
domstols jårklaring är eller e_/ter
uppnådd myndighetsålder skal/förbli omyndig.

3 §1
Vid tillämpning av 2 §beräknas
antalet röstberättigade på grundval av stommarna till mantalslängderna för året. Vid beräkningen
anses som röstberättigad varje
svensk medborgare som fyllt eller
senare under kalenderåret fyller
aderton år.

4kap.2§ 1
I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den I juni enligt
länsstyrelsens personband är kyrkobokförd i valdistriktet och som har
fyllt eller före den I september det år röstlängden upprättas fyller sjutton
år. Om en beslutad ändring i den kommunala indelningen skall träda i
kraft vid följande årsskifte, tas i längden upp den som skall vara kyrkobokförd i distriktet enligt den nya indelningen.
Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medborgare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt länsstyrelsens personband har varit kyrkobokförda i riket den I november de tre
åren närmast före valåret.
Den som den Jjuni enligt länsstyrelsens personband på grund al'
doms10/s .förklaring är eller e_/ier
uppnådd myndighetså/der skal/förbli omyndig tas dock ej upp i längden.
För den som ej fyllt aderton år den I september det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.
För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.
Denna lag träder i kraft den

· ' Senaste lydelse
1985 :203
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4. Förslag till
Lag om ändring i kommunallagen (1977:179)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §kommunallagen (1977:179) skall
ha föjande lydelse.
N1111arande ~l'delse

Föreslagen

~vdefre

2 kap. 3 §
Rösträtt vid val av ledamöter
Rösträtt vid val av ledamöter
och suppleanter i kommunfull- och suppleanter i kommunfullmäktige har den som är kyrkobok- mäktige har den som är kyrkobokförd i kommunen och som har förd i kommunen och som har
uppnått aderton års ålder senast uppnått aderton års ålder senast
på valdagen. Den som är omyndig- på valdagen. Den som ej är svensk
fiirklarad al' domstol har dock ej medborgare har rösträtt endast om
rästrätt. Den som ej är svensk med- han har varit kyrkobokförd i riket
borgare har rösträtt endast om han den I november de tre åren närhar varit kyrkobokförd i riket den mast före valåret. Varje röstberättigad har en röst.
I november de tre åren närmast
före valåret. Varje röstberättigad
har en röst.
Rösträtt vid val av ledamöter oc:1 suppleanter i landsting har den som
är röstberättigad vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i kommun inom landstin~;skommunen.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.
Denna lag träder i kraft den

5. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982:1052) om församlingar och
kyrkliga samfälligheter.
Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §lagen (1982: I052) om församlingar
och kyrkliga samfälligheter skall ha följande lydelse.
Nm•arande

~rdelse

Färes/agen

~l'delse

2 kap. 3 §
Rösträtt vid val av ledamöter
Rösträtt vid val av ledamöter
och suppleanter i kyrkofullmäkti- och suppleanter i kyrkofullmäktige har den som är kyrkbokförd i ge har den som är kyrkobokförd i
församlingen, är medlem av svens- församlingen, är medlem av svenska kyrkan och har uppnått arton ka kyrkan och har uppnått arton
års ålder senast på valdagen. Den års ålder senast på valdagen. Den
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Föreslagen zi·de/se

som är omyndig/iirklarad ai· dom- som inte är svensk medborgare har
stol har dock inte rösträl!. Den som rösträtt endast om han eller hon
har varit kyrkobokförd i riket den
inte är svensk medborgare har rösI november de tre åren närmast
trätt endast om han eller hon har
varit kyrkobokförd i riket den I före valåret. Varje röstberättigad
november de tre åren närmast före
har en röst.
valåret. Varje röstberättigad har en
röst.
Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling har inte
rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan
församling.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgörs på grundval av en före valet uppriittad röstlängd.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag triider i kraft den
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Prop. 1987/88: 124

7. Förslag till
Lag om ändring i giftermålsbalken

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs i fråga om giftermålsbalken
de/1· att 2 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 2 §, 5 kap. 14 §, 6 kap. 4 §och 15 kap. 31 §skall ha fölJande
lydelse.
Nuvarande lrdelse

Föreslagen (1•delse

3 kap. 2 § 1

Den som varken är eller skall vara kyrkobokförd i riket skall vid hindersprövningen förete det intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet som han k.rn anskaffa.
Fordras tillstånd eller samtycke
Fordras tillstånd till äktenskap
till äktenskap enligt 2 kap. I eller enligt 2 kap. I eller 3 § andra styc2 § eller 3 § andra stycket, skall ket skall bevis om sådant tillstånd
bevis om sådant tillstånd eller sam- företes vid hindersprövningen.
tycke företes vid hindersprövningen.

*:

5 kap. 14
Kan den ena maken på grund av
Kan den ena maken på grund av
sjukdom eller bortavaro inte själv sjukdom eller bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fat- sköta sina angelägenheter och fattas medel för familjens underhåll, tas medel för familjens underhåll,
får den andra maken i behövlig får den andra maken i behövlig
omfattning lyfta den sjuke eller omfattning lyfta den sjuke eller
bortavarande makens inkomst och bortavarande makens inkomst och
avkastningen av den makens egen- avkastningen av den makens egendom samt kvittera ut banktillgodo- dom s~mt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningme- havanden och andra penningmedel. Vad som har sagts nu om del. Vad som har sagts nu om
makes behörighet gäller dock ej, makes behörighet gäller dock ej,
om sammanlevnaden mellan ma- om sammanlevnaden mellan makarna har upphört eller om fullkarna har upphört eller om fullmäktig, förmyndare eller god man mäktig, förmyndare, god man eller
finns för den sjuke eller borta va- förvaltare finns för den sjuke eller
rande maken.
bortavarande maken.
Rättshandling som avses i första stycket är bindande för den sjuke eller
bortavarande maken även om medlen inte behövdes för familjens underhåll, såvida tredje man varken insåg eller borde ha insett att behovet ej
förelåg.
6 kap. 4 §-'

Make må ej avhända sig eller
låta inteckna fast egendom, vari
andra maken har giftorätt, utan att

En make får inte avhända sig eller låta inteckna fast egendom,
vari andra maken har giftorätt,

' Senaste lydelse
1973:645
' Senaste lydelse
1978:854
' Senaste lydelse
1970:999
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denne skriftligen med två vittnen
samtycker därtill. Är andra maken
omyndig eller bortovarande, ankomme på förmyndare eller god
man att gira samtycke, varom nyss
är sagt. Särskilt samtycke vare ej
nforderligt. om den make, som vill
.företaga åtgärden är förmyndare
eller god man för andra maken.

utan att denne skriftligen med två
vittnen samtycker därtill. Är andra
maken omyndig eller bortovarande eller har enförl'G!tareförordnats
för honom eller henne. ankommer
det på förmyndaren. god man eller
fön•altaren att lämna sådant samtycke. Särskilt samtycke behövs
inte, om den make som vill .fiireta
åtgärden är förmyndare. god man
eller fiirraltare för den andra maken.
Har en make avhänt sig fast
egendom utan erforderligt samtycke, är åtgärden ogiltig, om andra maken eller dennes förmyndare, gode man ellerförvaltareväcker
klandertalan. Sådan talan skall
väckas inom tre månader, sedan
andra maken. förmyndaren. gode
mannen eller.fiirvaltaren fick kännedom om åtgärden, och senast
inom ett år efter det lagfart beviljades.
Vad somföreskrivsi denna paragraf om fast egendom gäller i tilllämpliga delar tomträtt. van•id
andra styckets föreskrifi om lagfart
skall gälla inskrivning.

Har make avhänt sig fast egendom utan erforderligt samtycke,
vare åtgärden ogill, om andra maken eller dennes förmyndare eller
gode man väcker klander därå;
han instämme dock sin talan inom
tre månader, sedan han fick kännedom om åtgärden, och senast
inom ett år, efter det lagfart beviljades.

Vad i denna paragraf är stadgat
om fast egendom skall äga motsvarande tillämpning i avseende å
tomtrält; och skall vad i andra stycket sägs om lagfart gälla om inskrivning.

15 kap.
Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd
ort, skall hans rätt i saken· bevakas
av god man som sägs i /8kap. föräldrabalken. Detsamma gäller, om
han vistas på känd ort utom riket
men stämningen eller andra handlingar i målet ej kan delges honom
eller han underlåter att ställa ombud för sig och särskilda skäl föreligger att förordna god man. Gode
mannen skall samråda med part
för vilken han förordnats i den
mån det kan ske.

31 § 1
Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas, på okänd
ort, skall hans rätt i saken bevakas
av god man som avses i I I kap. föräldrabalken. Detsamma gäller, om
han vistas på känd ort utom riket
men stämningen eller andra handlingar i målet ej kan delges honom
eller han underlåter att ställa ombud för sig och särskilda skäl föreligger att förordna god man. Gode
mannen skall samråda med part
för vilken han förordnats i den
mån det kan ske.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

' Senaste lydelse
1978:854
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I fråga om ersättning till god
man som avses i första stycket skall
gälla vad i 10 kap. 13 §föräldrabalken stadgas angående ersiittning åt rättegångsbiträdc.

I fråga om ersättning till god
man som avses i första stycket skall
gälla vad i 20 kap. 2 b §föräldrabalken stadgas angående ersättning åt rättegångsbiträde.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

8. Förslag till
Lag om ändring i ärvdabalken
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 11 §§. 17 kap. 2 §, 18 kap. 2 §, 19
kap. I och 18 §§. 20 kap. 8 §samt 24 kap. 4 och 5 §§ ärvdabalken skall ha
följande lydelse.
Föreslagen zrdelse
12kap.9§
Om nyttjanderättshavaren geOm nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller nom vanvård av egendomen eller
genom annat otillbörligt förfaran- genom annat otillbörligt förfarande uppenbarligen äventyrar äga- de uppenbarligen äventyrar ägarens bästa, må rätten på ansökan rens bästa, får rätten på ansökan
ålägga honom att ställa säkerhet ålägga honom att ställa säkerhet
för egendomen eller ock förordna, för egendomen eller också förordatt denna skall ställas under vård na, att denna skall ställas under
och förvaltning av god man som vård och förvaltning av god man
avses i 18 kap. föräldrabalken.
som avses i 11 kap. föräldrabalken.
För skada, som nyttjanderättsFör skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av havaren uppsåtligen eller av
vårdslöshet tillskyndat ägaren, vårdslöshet vållat ägaren, skall erskall ersättning gäldas, då nyttjan- sättning betalas, då nyttjanderätderätten upphör eller egendomen ten upphör eller egendomen ställs
ställes under vård och förvaltning under vård och förvaltning av god
av god man.
man.
Il §

Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen, till
betryggande av hans rätt, sättas
under särskild vård, skall den, där
ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man
som avses i 18kap. föräldrabalken.

Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen. till
betryggande av hans rätt, sättas
under särskild vård, skall den, där
ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man
som avses i 11 kap. föräldrabalken.
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17kap.2§
Avsiiger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest,
skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge
äger dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt
vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag
eller enligt testamente med föreskrift om fördelning på sätt om bröstarv
är stadgat.
En underårig får inte avsäga sig
Ej må underårig avsäga sig arv,
ej heller omyndigförklarad utan arv utan förmyndarens skriftliga
förmyndarens skriftliga samtycke. samtycke.
Där ej annat framgår av omstänOm något annat inte framgår av
digheterna, gäller arvsavsägelse omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvingens avock mot arvingens avkomlingar.
komlingar.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

18 kap. 2 §1
Till dess att egendomen har taTill dess att egendomen har tagits om hand uv samtliga dödsbo- gits om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat delägare eller av den som i annat
fall har att förvalta boet, skall fall har att förvalta boet, skall
egendomen, om den ej står under egendomen, om den ej står under
vård av förmyndare, syssloman el- vård av förmyndare, syssloman eller annan, vårdas av delägare som
ler annan, vårdas av delägare som
sammanbodde med den avlidne sammanbodde med den avlidne
eller annars kan ta hand om egen- eller annars kan ta hand om egendomen. Den som har tagit hand domen. Den som har tagit hand
om egendomen skall genast under- om egendomen skall genast underrätta övriga delägare om dödsfal- rätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för let och, om det behövs god man för
någon delägare, göra anmälan hos någon delägare, göra anmälan hos
rätten enligt 11 kap. föräldrabalrätten enligt 18 kap. föräldrabalken. Vad som har sagts om deläga- ken. Vad som har sagts om delägare gäller också efterlevande make re gäller också efterlevande make
som inte är delägare.
som inte är delägare.
Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom,
skall medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan
som är närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare
eller anmäla dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs,
göra vad som enligt första stycket åligger delägare. För kostnaderna med
anledning av detta har kommunen rätt till ersättning av boet.

Senaste lydelse
1981:359
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Nurarande (l'delse

Föreslagen

~rde/se

19kap.1§
Då dödsbodelägare begär det,
Då dödsbodelägare begär det,
skall rätten förordna, att egendo- skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning
men skall avträdas till förvaltning
av boutredningsman, samt utse nå- av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handhai•a gon att i sådan egenskap handha·
förvaltningen. Har någon genom förvaltningen. Har någon genom
testamente blivit utsedd att i al'se- testamente blivit utsedd att i fråga
ende å förvaltningen träda i ar- om förvaltningen träda i arvingars
vingars och universella testa- och universella testamentstagares
mentstagares ställe (testamentsex- ställe (testamentsexekutor), äger
ekutor), äger jämväl han påkalla jämväl han påkalla beslut som nu
beslut som nu är sagt. Sådant be- är sagt. Sådant beslut skall också
slut skall ock meddelas på begäran meddelas på begäran av den som
av den som erhållit legat eller äger erhållit legat eller äger föra talan
föra talan om fullgörande av ända- om fullgörande av ändamålsbemålsbestämmelse, diir det prövas stämmelse, där det prövas nödigt
nödigt för legatets eller ändamåls- för legatets eller ändamålsbestämbestämmelsens verkställande, el- melsens verkställande, eller på beler på begäran av borgenär eller gäran av borgenär eller den som
den som står i ansvar för betalning står i ansvar för betalning av gäld
av gäld efter den döde, där det efter den döde, där det måste antas
måste antagas att dödsboet är på att dödsboet är på obestånd eller
obestånd eller att sökandens rätt att sökandens rätt eljest äventyras.
eljest äventyras. Är dödsbodelägaÄr dödsbodelägare eller den som
re eller den som erhållit legat
erhållit legat omyndig eller har enomyndig eller har enligt 18 kap. 3 ligt // kap. 3, 4 eller 7 § föräldraeller 4 § föräldrabalken god man balken god man eller jdn•a!tare
förordnats för honom, skall döds- förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av boet avträdas till förvaltning av
boutredningsman, om överför- boutredningsman. om överförmyndaren begär det och rätten finmyndaren begär det och rätten finner skäl därtill.
ner skäl därtill.
Skall enligt testamente egendoSkall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas men vara undantagen delägarnas
förvaltning, men är testamentsexe- förvaltning, men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsed- kutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rät- de ej utföra uppdraget, skall rätten. då ansökan göres av någon ten, då ansökan giirsav någon vars
vars rätt är beroende av utredning- rätt är beroende av utredningen elen eller förhållandet eljest rarder ler förhållandet eljest blir känt,
kunnigt. meddela beslut som i förs- meddela beslut som avses i första
stycket.
ta stycket sägs.
Beslut enligt denna paragraf.far
Beslut enligt denna paragraf må
grundas jämräl å testamente som grundas ä1•en på testamente som ej
ej vunnit laga kraft.
vunnit laga kraft.

Prop. 1987/88: 124
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Nul'llrande

~rdelse

Föreslagen (rdelse

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

18 §

Boutredningsman är pliktig att
ersätta skada, som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet tifll·kyndat
dödsboet eller någon, vars rätt är
beroende av utredningen.
Åro flera utredningsmän ersättningspliktiga, .1Tara de en för alla
och alla för en. Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas . efter den
större eller mindre skuld som prövas ligga envar av dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar och penningmedel. som tillkomma omyndig eller den. för vilken
god man förordnats, stadgas i föräldrabalken.

Boutredningsman är pliktig att
ersätta skada, som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet 1•å/lat dödsboet eller någon, vars rätt är beroende av utredningen.
År flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de solidariskt.
Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen
fördelas efter den större eller
mindre skuld som prövas ligga envar av dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar och penningmedel, som tillkommer omyndig eller den för vilken
god man eller fön•altare förordnats, stadgas i föräldrabalken.

20 kap. 8 §1
Bouppteckning skall inom en
Bouppteckning skall inom en
månad efter upprättandet jämte månad efter upprättandet jämte
bestyrkt avskrift för registrering bestyrkt avskrift· för registrering
ingiras till rätten i den ort där den ges in till rätten i den ort där den
döde skolat svara i tvistemål i all- döde skolat svara i tvistemål i allmänhet eller, om behörig domstol mänhet eller, om behörig domstol
ej sålunda .finnes, till Stockholms ej sålunda finns, till Stockholms
tingsrätt. Årotlera bouppteckning- tingsrätt. Finns det flera bouppar, skola de ingfras samtidigt; och teckningar, skall de ges in samtiskall tiden härför räknas från det digt: och skall tiden härför räknas
den sista bouppteckningen upp- från det den sista bouppteckningrättades.
en upprättades.
Bestyrkt avskrift av bouppteckningen skall förvaras hos rätten.
Har omyndig del i boet eller finnes delägare, för vilken god man
skall förordnas, skall ytterligare en
bestyrkt avskrift ingfras för varje
överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet. må denna avskrift omfatta
endast erforderliga delar.

Har omyndig del i boet eller är
någon för 1·ilken förvaltare enligt
föräldrabalken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall
ytterligare en bestyrkt avskrift ges
in för varje överförmyndare som
skall ha tillsyn över ifrågavarande
förmynderskap,förvaltarskapeller
godmanskap. Är bouppteckning-

' Senaste lydelse
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NuMrande

~vdelse

.ho ej erforderliga avskrifter
ingivna, skola sådana tagas på
boets bekostnad.

Föreslagen

~l'delse

en av vidlyftig beskaffenhet, får
denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.
inte erforderliga avskrifter
ingivna. skall sådana tas på boets
bekostnad.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Ar

24 kap. 4 §
Träder efterlevande make, som deltagit i avtalet. i nytt gifte, eller dör
deliigare och efterlämnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej deltagit i avtalet, skall detta, om uppsägning sker inom fyra månader därefter, upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.
Om förmyndare. god man eller
Där förmyndare eller god man
deltagit i avtalet, skall vid förmyn- fön•a/tare deltagit i avtalet, skall
derskapets eller godmanskapets · vid förmynderskapets, godmanupphörande rätt till uppsägning skapets eller förvaltarskapets uppsom i första stycket sägs tillkomma hörande rätt till uppsägning som
a1•ses i första stycket tillkomma
den å vars vägnar avtalet slutits ..
den på vars vägnar avtalet slutits.

5§
Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig fodring inträtt i de förhållanden som därvid· l'Oro avgörande,
eller finnes avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå. må rätten
på delägares talan förklara, att avtalet skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för
delägare som är omyndig eller för
vilken god man är förordnad. är
siirskilt stadgat.

Har, efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden som därvid rar avgörande, eller be,/inns avtalet av annan särskild orsak ej höra hestå,/årrätten
på delägares talan förklara. att avtalet skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal, vars fortsatta bestånd medför äventyr för
delägare som är omyndig eller för
vilken god man eller fi>rvaltare iir
förordnad, är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den

302

9. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1928:281) om allmänna arvsfonden

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen ( 1928 :281) om allmänna arvsfonden skall ha följande lydelse.

Nurarande (1·de/se

Föreslagen (l'de/se

Il §I
Har egendom i dödsbo, vilken
Har egendom i dödsbo, vilken
förvaltats av god man, som i 11 kap förvaltats av god man eller.förra/kap. 4 § lagen om j('jrmynderskap rare enligt j('iräldrahalken, efter
sägs, efter preskription av rätt att preskription av rätt att ta arv eller
taga arv eller testamente eller ock testamente eller annars tillfallit
eljest tillfallit fonden, i•are han fonden, är den gode mannen eller
pliktig fullgöra vad enligt 8 §första förralraren skyldig alf fullgöra vad
stycket åligger god man, som där som enligt 8 § första stycket åligger
avses.
en god man som där avses.

Denna lag träder i kraft den

10. Förslag till
Lag om ändring i jordabalken
Härigenom föreskrivs att 18 kap. 3 §jordabalken skall ha följande
lydelse.

Föreslagen (rdelse
18 kap. 3 §
Bestämmelserna i I ot'h 2 §§äger ej tillämpning, om
I. handling på vilken äganderätten grundats är förfalskad eller på
riitte ägarens vägnar utfärdad av någon som saknade behörighet därtill
eller är ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 §
lagen ( 1915 :218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
2. rätte ägaren, när han utfärdade den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet,

2. rätte ägaren, när han utfärdade den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet eller inte hade rätt att bestämma öi•er fastigheten på grnnd av alf

Senaste lydelse
1933:318.
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Nm•arande

~rdelse

Föreslagen

~1·delse

en fön·altare enligt föräldrabalken
1•arförordnadför honom.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

3. förvärvet enligt lag är ogiltigt, enär det icke skett i föreskriven form
eller med iakttagande av andra före:;krivna villkor eller med samtycke av
någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av
domstol eller annan myndighet.
Denna lag träder i kraft den

11. Förslag till
Lag om ändring i fastighetsbild111ingslagen (1970:988)
Härigenom föreskrivs att 4 kap.
(1970:988) skall ha följande lydelse.

Nu1•arande

~Fde/se

12 § fastighetsbildningslagen

Föreslagen lydelse

4 kap.
Om god man enligt 18 kap. 4 §
föräldrabalken behöver förordnas, skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

12 §

Om god man enligt // kap. 3 §
föräldrabalken behöver förordnas, skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Denna lag träder i kraft den

Il. Förslag till
Lag om ändring lagen (1973:1150) om förvaltning av
samfälligheter.
Härigenom föreskrivs att 10 § lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av
samfälligheter skall ha följande lyddse.

Nuvarande

Föreslagen lydelse

~rdelse

10 §

Kallelse och delgivning enligt
9 § ombesörjes av den som skall
hålla sammanträdet. Denne skall
vidare göra anmälan hos rätten,
när god man enligt 18 kap. 4 §föräldrabalken behöver förordnas.

Kallelse och delgivning enligt
9 § ombesörjs av den som skall hålla sammanträdet. Denne skall vidare göra anmälan hos rätten, när
god man enligt 11 kap. 3 § föräldrabalken behöver förordnas.

Denna lag träder i kraft den
304

13. Förslag till
Lag om ändring i rättegångsbalken

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 13 §, 10 kap. 7 §och 20 kap. 14 §rättegångsbalken skall ha följande lydelse.
Nurarande

~rdelse

Föreslagen (vdelse

4 kap. 13 §1
Domare 11are jävig att handlägDomare är jävig att handlägga
ga mål:
mål:
I. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång
kan \'än ta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den
ene är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande
sätt är part närstående;
3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan
vänta synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;
4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare eller god man för part eller eljest parts ställföreträdare eller
är ledamot av styrelsen för bolag,
förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning,
som är part, eller, då kommun eller
annan sådan menighet är part, är
ledamot av nämnd eller styrelse,
som handhar förvaltningen av den
angelägenhet målet rör;

4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller förraltare
för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat
samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning, som är part, eller,
då kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av
nämnd eller styrelse, som handhar
förvaltningen av den angelägenhet
målet rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som
har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada,
står i förhållande, som avses i 4;
6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med
honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat
beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befattning därmed:
8. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt
part eller vittnat eller varit sakkunnig: eller

Senaste lydelse
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N111,arande

~rdelse

Föreslagen

~rdelse

9. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i målet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

10 kc.p. 7 §
Tvist på grund av förmyndares
Tvist på grund av förmyndares,
eller god mans förvaltning må god mans eller fän·altares förvaltväckas vid den rätt, där förmynning får väckas vid den rätt där
derskapet eller godmanskapet är förmynderskapet. godmanskapet
eller senast varit inskrivet, eller ock eller fön'altarskapet är eller senast
vid rätten i den ort. där förvaltvarit inskrivet, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen
ningen förts.
förts.
Har någon eljest haft annans
Har någon eljest haft annans
egendom till förvaltning, må tvist egendom till förvaltning, får tvist
på grund av förvaltningen väckas på grund av förvaltningen väckas
vid rätten i den ort. där förvalt- vid rätten i den ort där förvaltningen förts.
ningen förts.
20 kap. 14 § 1
Är målsäganden omyndig och
Är ~ålsäganden omyndig och
rör brottet egendom, varöver han rör brottet egendom, varöver han
ej råder, eller rättshandling, som ej råder, eller rättshandling, som
han ej själv äger ingå, äge hans han ej själv äger ingå, får hans
ställföreträdare angiva brottet el- ställföreträdare angiva brottet eller tala därå. Rör brottet den
ler tala därå. Samma rätt har en
omyndiges person, äge den som fÖn'altare enligt föräldrahalken f("ir
har vårdnaden om honom angiva en måfrägandes räkning 1iär brottet
brottet eller tala därå. Vad i 11 kap.
rör egendom eller rä1tshandli11g
2 - 5 §§ är stadgat om part och som on~/attas av föri,altarens uppställ företrädare i tvistemål äge drag. Rör brottet den omyndiges
mot.1Tarande tillämpning beträf- person, får den som har vårdnafande målsägande, även om han ej den om honom angiva brottet eller
för talan.
tala därå. Vad i I I kap. 2- 5 §§ är
stadgat om part och ställföreträdare i tvistemål tillämpas beträffande
målsägande, även om han ej för talan.
Om rättegångsombud för målsOm rättegångsombud för målsägande gälle vad i 12 kap. är stad- ägande gällervad i 12 kap. är stadgat.
gat.
1

Denna lag träder i kraft den
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14. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av
domstolsärenden.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Hiirigenom föreskrivs att 6 §lagen (1946:807) om handläggning av
domstolsärenden skall ha följande lydelse.

Numrande (rdelse

Föreslagen (rdelse

6 §I
Underrätt iir vid handläggning
Underrätt är vid handläggning
av ärende domför med en lagfaren
av ärende domför med en lagfaren
domare, om ej annat följer av vad
domare, om ej annat följer av vad
som föreskrii'e.1· nedan i denna pasom j(freskril's nedan i denna pararagraf.
graf.
Vid annan handläggning än som
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 § skall rätten hai·a sägs i 3 eller 4 § skall rätten ha den
den sammansättning som anges i sammansättning som anges i tredje
tredje stycket,
stycket,
om ärendet iir tvistigt,
om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föom eljest särskild anledning föreligger därtill, eller
religger därtill, eller
om ärendet angår
om ärendet angår
I. medgivande till äktenskap enI. medgivande till åtgärd beträfligt 2 kap. 2 § g(liermålsbalken eller fande makars egendom enligt 6
till åtgärd beträffande makars kap. 6 § g((termålsbalken eller föregendom enligt 6 kap. 6 §nämnda ordnande angående sådan egenholk eller förordnande angående doms förvaltning i andra fall,
sådan egendoms förvaltning i andra fall,

2. talan mot Öl'erförmyndares
beslut.
3. nedsätming al' bolags aktiekapital eller grundj(md eller tillstånd till 1•instutdelning i bolag eller
tilljl1.1ion,
4. fön•altning 01• st(/ie/se. eller

5. tillstånd till 1•i.u jiirl'altningsåtgärd i annat fall än som a1•ses
ol'an i detta stycke.

2. anordnande eller upphörande
al'fön•altarskap enligt 11 kap. 7 eller 20 §föräldrabalken.
3. talan mot ifrerjörmyndares
beslut.

4. nedsättning 01• bolags aktiekapital eller grundj(md eller tillstånd till 1•instutdelning i bolag eller
tilljl1sion.
5. jiirraltning ar st(/ielse. eller

6. tillstånd till ~·iss förl'altningsåtgärd i annat fall än som a1•ses
ovan i detta stycke.
1

Senaste lydelse

1984:1032
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Nurarande

~rdelse

Fiireslagen

~rdelse

I fall som avses i andra stycket sbll rätten bestå av en lagfaren domare
och nämndemän, när ärendet skali prövas enligt giftermålshalken eller
föriildrabalkcn, samt eljest av mimt tre och högst fyra lagfarna domare.
Har nämndemiin säte i rätten äger 15 kap. 29 och 30 §§ giftermålsbalken
motsvarande tillämpning.
Regeringen får för andra fall än
Regeringen får för andra fall än
som avses i andra stycket föreskrisom avses i andra stycket föreskriva att iirenden som avser förordva att ärenden som avser förordnande eller entledigande av förnande eller entledigande av förmyndare eller god man eller inmyndare. god man ellerfiirl'tlltare
skrivning av förmynderskap eller eller inskrivning av förmyndergodmanskap får handläggas av en skap. godmanskap eller .fån•altartjänsteman som inte är lagfaren.
skap får handläggas av en tjänsteman som inte är lagfaren.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

15. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs
värdehandlingar.
Härigenom föreskrivs att 15 §lagen (1924:322) om vård av omyndigs
värdehandlingar skall ha följande l.ydelse.

Nurarande

~1"del1·e

IS
Vad i den lag stadgas skall äga
mots1•arande tillämpning i fråga
om vård av värdehandlingar, som
tillhiira den för vilken god man/iirordnats (:{ter 1•ad i /8kap. 3 eller 4 §
föräldrabalken stadgas. så ock i
fråga om medel, som för hans räkning innestå hos b<1nk och ej må
uttagas utan överförmyndarens
tillstånd.

Föreslagen

~wlelse

§1

Vad som fi.ireskrirs i denna lag
skall tillämpas ä11e11 i fråga om vård
av värdehandlingar som tillhör den
för vilken god man enligt 11 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken eller .fiir\'altare enligt samma balk har jiirordnats. liksom i fråga om mede'.
som för hu1•udmannens räkning
står inne hos bank och inte får tas
ut utan överförmyndarens tillstånd.

, Senaste lydelse
1974:1042

Denna lag träder i kraft den
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16. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 9 och 12 §§lagen (1904:48 s. I) om samäganderätt skall ha följande lydelse.

Nurarande

~rdelse

Föreslagen

~vdelse

9§
I sammanhang med förordnanI samband med ell förordnande
de om offentlig auktion bestämme om offentlig auktion skall rätten
rätten ock, där sådant a11 någon
också. om det yrkas av någon deldelägare yrkas, ett pris, varunder ägare, bestämma ett pris under 1•ilgodset ej må försäljas. Är fråga om
ket godset inte får försäljas. Är det
försäljning av fastighet, däri fråga om försäljning av en fastigomyndig har del, skall sådant pris het, i ri/ken en omyndig har del el-

utsällas, ändå all yrkande därom ej
framställes.

I övrigt rarder försäljningsvillkoren bestämda av gode mannen.

Aro samtliga delägare vid auktionen tillstädes och rarda de överens om antagande eller .förkastande ar anbud, som å auktionen
göres skall rid deras beslut bero:
dock alf. där fråga är om fastighet,
1•ari omyndig har del. försäljning ej
må ske, utan den omyndiges andel
l'(l/"l/er betald ~//erdet enligt 9 §utsalfa pris.

Varda delägarna ej ense, efter ty
nyss är sagt. gälle högsta anbudet
såsom antaget, där det ej understiger pris. som enligt 9 § må vara utsatt. Är lott i samfälld fastighet särskilt intecknad och uppgår den på
sådan lott belöpande andel i den
bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten på grund av inteckning häftar,
må ej anbudet antagas. med mind-

ler som till någon delförra/tas ar en
god man ellerfärra/tare enligt J{'iräldrabalken. skall e11 sådant pris
bestämmas. ären om det inte yrkas
a1• någon.
I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.

Om samtliga delägare är närrarande vid auktionen och de är
överens om all anta eller förkasta
ell anbud som lämnas på auktionen, gäller deras beslut. År det fråga om en fastighet,_/ar 11ilken rätten
utan yrkande enligt 9 § skall bestämma ell visst lägsta pris.får försäljning dock inte ske om inte den
omyndiges andel eller den andel
som_fon·altas av god man eller_for11altare enligt föräldrabalken blir
betald enligt det bestämda priset.
År delägarna ej ense, gäller
högsta anbudet såsom antaget, om
det ej understiger det prL1· som har
bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld fastighet särskilt intecknad
och uppgår den på sådan lott belöpande andelen i den bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den
gäld, för vilken lotten på grund av
inteckning häftar, får anbudet inte
antas. om inte ägare av övriga lot-

' Senaste lydelse
1907:83 s. 3
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Nurnrande (11delse

Föreslagen zrdelse

re ägare av övriga lotter det medgirn: dock att rad sålunda.föreskrivits
icke äger tillämpning. där försäljningen avser att från två eller flera
hemmanslotter avsöndra mark,
som varit till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp anslagen.

ter medger det. Vad som nu har
sagts gäller dock inte, om försäljningen avser att från två eller flera
hemmanslotter avsöndra mark,
som varit anslagen till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

17. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1915:218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följande lydelse.

Nurarande zvdelse

Föreslagen zrdelse

22 §
Där fullmaktsgivaren förklaras
Om fullmaktsgivaren får en förrn/rare enligt föräldrahalken. har
omynd~'? eller kommer under annans målsmanskap. hai·e rätts- en rättshandling som fullmäktigen
handling, som fullmäktigen fiire- företar och som m1!fa11as a1•fön•altarens· uppdrag inte större verkan
tager. icke större verkan än den
än den skulle ha haft, om fullskulle haft, om fullmaktsgivaren
maktsgivaren själv hade företagit
själv företagit densamma.
rättshandlingen.

Denna lag träder i kraft den
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18. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 17 §lagen (1936:81) om skuldebrev skall ha
följande lydelse.

Föreslagen

Nui•arande (l'delse

~vdelse

17 §

Ändå att ny borgenär är i god
tro, må gäldenären mot honom
göra gällande:
att skuldebrevet är förfalskat, eller å gäldenärens vägnar utfärdat
av någon som därtill saknade behörighet, eller ogiltigt såsom tillkommet under tvång i•arom sägs i
28 §lagen om avtal, eller såsom utfärdat av någon som var omyndig
eller handlade under inflytande av
rubbad själsverksamhet; eller

att skuldebrevet dödats eller betalning fullgjorts genom fordringsbeloppets nedsättande i allmänt
förvar, eller att borgenären i följd
av preskription eller proklama förlorat sin talan eller att skuldförhållandet ändrats genom tvångsackord.

Ä°ven om en ny borgenär är i god
tro, får gäldenären mot honom
göra gällande att skuldebrevet är
förfalskat, att det på gäldenärens
vägnar har utfärdats av någon som
saknade behörighet till det eller att
det är ogiltigt på grund ar att det
har kommit till under sådant tvång
som anges i 28 § lagen (1915:218)
om avtal och andra rättshandlingar
på förmögenhetsrättens område.
Vidare får gäldenären äi•en mot
en godtroende borgenär göra gällande att skuldebrevet har utfärdats
av någon som var omyndig eller
handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet eller inte hade
rätt att u~färda skuldebre1•et på
gnmd av att enfärvaltare enligt.föräldrabalken var färordnad för honom.
Slutligen får gäldenären även
mot en godtroende borgenär åberopa att skuldebrevet har dödats eller
att betalning har fullgjorts genom
att fordringsbeloppet har satts
ned i allmänt förvar eller att borgenären på grund av preskription
eller proklama har förlorat sin talan eller att skuldförhållandet har
ändrats genom tvångsackord.

Denna lag träder i kraft den
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19. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1981 :131) om kallelse på okända
borgenärer

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 3 och 6 §§lagen (1981 :131) om kallelse på
okända borgenärer skall ha följande lydelse.

Nu1•arande (rdelse

Föreslagen lydelse

3§
När boskillnad har beviljats elle:: det har dömts till äktenskapsskillnad, får vardera maken ansöka om kallelse på egna eller andra makens
okända borgenärer.
Kallelse på okända borgenärer
Kallelse på okända borgenärer
får också sökas av förmyndaren, får också sökas av god man eller
när någon har förklarats omyndig. förvaltare enligt föräldrabalken.
6§

En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända
borgenärer och som underlåter att
anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen, om han inte
visar att gäldenären har känt till
den före anmälningstidens utgång.
Har kallelsen skett på ansökan av
förmyndare, gäller vad som har
sagts om gäldenären i stället förmyndaren. Anmälan behövs inte,
om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i förhandling
om offentligt ackord.

En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända
borgenärer och som underlåter att
anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen, om han inte
visar att gäldenären har känt till
den före anmälningstidens utgång.
Har kallelsen skett på ansökan av
god man eller förvaltare enligt föräldrabalken. gäller vad som har
sagts om gäldenären i stället gode
mannen eller förvaltaren. Anmälan
behövs inte, om borgenären inom
anmälningstiden åberopar sin
fordran i gälclenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.
Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran
på ränta och annan tilläggsförpliktel:>e samt fordran på grund av borgen.

Denna lag träder i kraft den
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20. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 8 och 10 §§ och 20 kap. 8 § lagen
(1962 :381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

Nu1'ara11de

~l'delse

Föreslage11

~rdelse

16 kap. 8 § 1
Försäkrad som åtnjuter förtidsFörsäkrad som åtnjuter förtidspension enligt 7 kap. I § första
pension enligt 7 kap. I § första
stycket är skyldig att, om hans ar- stycket är skyldig att, om hans arbetsförmåga väsentligt förbättras, betsförmåga väsentligt förbättras,
utan oskäligt dröjsmål göra anmä- utan oskäligt dröjsmål göra anmälan härom hos allmän försäkringsIan härom hos allmän försäkringskassa. Motsvarande skall beträf- kassa. Motsvarande skall beträffande försäkrad, vars rätt till förfande försäkrad, vars rätt till förtidspension grundats på varaktig tidspension grundats på varaktig
arbetslöshet, så ock den som åtnju- arbetslöshet, så ock den som åtnjuter änkepension eller förmån en- ter änkepension eller förmån enligt 9 kap. gälla, om förhållandena ligt 9 kap. gälla, om förhållandena
så ändras att rätten till pensionen så ändras att rätten till pensionen
eller förmånen därav påverkas. Är eller förmånen därav påverkas. Är
den försäkrade omyndig, åvilar den försäkrade omyndig, åvilar
anmälningsskyldigheten förmynanmälningsskyldigheten förmyndaren.
daren. Om den försäkrade har e11
god man eller förl'altare enligt föräldrabalken, har de11ne motwarande skyldighet att göra anmälan. om
det kan anses ingå i uppdraget.
U11derlåtes anmälan som avses i
U11derlåts anmälan som avses i
första stycket utan giltigt skäl, må första stycket utan giltigt skäl, får
pensionen eller förmånen i11dra- pensionen eller förmånen dras in
för viss tid eller tills vidare.
gas för viss tid eller tills vidare.
10 §
Har någon under resa eller eljest
Har någon under resa eller eljest
blivit borta och kan det antagas att blivit borta och kan det antas att
han avlidit, äga hans efterlevande han avlidit, har hans efterlevande
åt11juta familjepension enligt den- rätt till familjepension enligt denna lag. Såsom villkor för utbetalna lag. Såsom villkor för utbetalning av pension jär dock krävas
ning av pension må dock krävas
förklaring på heder och samvete förklaring på heder och samvete
av efterlevande att denne saknar av efterlevande att denne saknar
varje underrättelse om den borto- varje underrättelse om den bortovarande. I fråga om omyndig må varande. I fråga om omyndig får
sådan förklaring infordras från
sådan förklaring infordras från
hans förmyndare. Finnes den borhans förmyndare. Förklaring kan

1

Senaste lydelse

1972:166

313

Nurarande (rdelse

Föreslagen (vdefre

tovarande sedermera vara vid liv,
skall pension ej vidare utgå.

också infordras m• en god man eller
förvaltare som har förordnats enligt
föräldrabalken. Befinns den bortavarande sedermera vara vid liv,
skall pension ej vidare utgå.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

20 kap. 8 § 1
Den som är försäkrad eller eljest
Den som är försäkrad eller eljest
äger rätt till ersättning enligt den- äger rätt till ersättning enligt denna lag åligger att, i enlighet med de na lag åligger att, i enlighet med de
föreskrifter som meddelas av rege- föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens be- ringen eller, efter regeringens bestämmande, av riksförsäkrings- stämmande, av riksförsäkringsverket, lämna de uppgifter, som verket, lämna de uppgifter som är
äro av betydelse för tillämpningen av betydelse för tillämpningen av
av lagen. Beträffande omyndig lagen. Beträffande den som är
årilar uppg{ftsskyldigheten för- omyndig eller har god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken har
myndaren.
förmyndaren eller. om det kan
anses.följa avuppdraget. gode mannen eller förvaltaren skyldighet att
lämna uppgifter.

Denna lag träder i kraft den

21. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:39•2) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension
Härigenom föreskrivs att 8 § lagen ( 1962 :392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension skall ha följande lydelse.

Föreslagen (vdelse

Nuvarande (vdelse
8§
Den som åtnjuter hustrutillägg
eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans
makes ekonomiska förhållanden
väsentligt förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan härom
till den allmänna försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde
han senast blivit mantalsskriven.

Den som åtnjuter hustrutillägg
eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans
makes ekonomiska förhållanden
väsentligt förbättrats, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan om detta till den allmänna försäkringskassa, inom vars verksamhetsområde han senast blivit mantalsskri-

1

Senaste lydelse

1974:510

314

N111·arande

~rdell·e

Enahanda skyldighet åligger honom, om han åtnjuter kommunalt
bostadstillägg och mantalsskrfres i
annan kommun än förut, så ock
om han ingår äktenskap eller om
hans äktenskap upplöses genom
makens död eller annorledes. Är
den som åtnjuter tillägget omyndig
åvilar
anmälningsskyldigheten
förmyndaren. Uppbäres förmånen
av myndighet eller av annan person än den pensionsberättigade eller dennes förmyndare, är jäm1•äl
sådan myndighet eller person anmälningsskyldig.

Underlåtes anmälan som avses i
första stycket utan giltigt skäl. må.
där underlåtenheten inverkat på
rätten till eller beloppet av hustrutillägg eller kommunalt bostadstilllägg, sådan förmån indragas såsom stadgas i 7 § första stycket.

Föreslagen

~nlelse

ven. Enahanda skyldighet åligger
honom, om han åtnjuter kommunalt bostadstillägg och mantalfskrfrs i annan kommun än förut, så
ock om han ingår äktenskap eller
om hans äktenskap upplöses genom makens död eller annorledes.
Är den som åtnjuter tillägget
omyndig åvilar anmälningsskyldigheten förmyndaren.· Om den

Prop. 1987/88: 124
Bilaga,2

som uppbär förmånen har en god
man ellerfön•altare enligtföräldrabalken, har denne molsMrande
skyldighet att göra anmälan, om
det kan anses ingå i uppdraget.
Uppbärs förmånen av myndighet
eller av annan person än den pensionsberättigade eller dennes förmyndare, gode man ellerförMltare, är ä1•en sådan myndighet eller
person anmälningsskyldig.
Underlåts anmälan som avses i
första stycket utan giltigt skäl får,
om underlåtenheten inverkat på
rätten till eller beloppet av hustrutillägg eller kommunalt bostadstilllägg, sådan förmån dras in enligt
7 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den

22. Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § studiestödsh1gen ( 1973 :349) skall
ha följande lydelse.
9 kap. 2 § 1
Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp
och har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.
Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande
uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på

' Senaste lydelse
1986:250
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Nm·arande (rdelse

Föreslagen (vdelse

sjukdom skall studiestöd som den si:uderande uppburit enligt 3 kap. 1519 §§, 4 kap. 28-35 §§eller 7 kap. 17 §och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap.
31§,4 kap. 44 §och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav enligt första eller
Avser återkrav enligt första eller
andra stycket studiehjälp enligt 3 andra stycket studiehjälp enligt 3
kap. till sådan studerande, som vid kap. till sådan studerande, som vid
utbetalningstillfället var omyndig utbetalningstillfället var omyndig,
på grund av ålder, åvilar betal- åvilar betalningsskyldigheten den
ningsskyldigheten den som då var · som då var den omyndiges förden omyndiges förmyndare.
myndare.
På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., på studiemedel
enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs
enligt första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen
uppburits efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta.. På andra former av studiestöd som
återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från
den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om
det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller
delvis från· sin skyldighet att erlägga räntan.

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

23. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
Härigenom föreskrivs att 5 kap. 12 §och 8 kap. 6 §lagen ( 1976:380) om
arbetsskadeförsäkring skall ha följ<mde lydelse.

Nurarande (rdelse

Föreslagen (vdelse

5 kap.
Har försäkrad blivit borta under
resa eller i annat sammanhang och
kan det antagas att han har avlidit
till följd av arbetsskada, har hans
efterlevande rätt till livränta. Som
villkor för utbetalning av livränta
får dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande
att denne saknar varje underrättelse om den försäkrade. I fråga om
omyndig får sådan förklaring krävas från hans förmyndare.

12 §
Har försäkrad blivit borta under
resa eller i annat sammanhang och
kan det antagas att han har avlidit
till följd av arbetsskada, har hans
efterlevande rätt till livränta. Som
villkor för utbetalning av livränta
får dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande
att denne saknar varje underrättelse om den försäkrade. I fråga om
omyndig får sådan förklaring krävas från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras av en god
316

Nuvarande

~rdelse

Föreslagen

~vde/se

man ellerfön•altare som har.förordnats enligt föräldrabalken.

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har
avlidit av annan orsak än arbetsskada, upphör rätten till livränta.
8 kap. 6 §
Den som har rätt till ersättning
Den som har rätt till ersättning
från arbetsskadeförsäkringen är från arbetsskadeförsäkringen är
skyldig att enligt föreskrifter som skyldig att enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller mynmeddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer dighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som är av bety- lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av d 1~nna delse för tillämpningen av denna
lag. Är den förmånsberättigade
lag. Är den förmånsberättigade
omyndig, skall uppgifterna lämnas omyndig eller har god man eller
förvaltare enligtföräldrahalken.förav förmyndaren.
ordnats för honom. skall uppgifter
lämnas av förmyndaren eller, om

det kan ansesj{"ilja ar uppdraget. al'
gode mannen ellerfön•altaren.
Denna lag träder i kraft den

24. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring
Härigenom föreskrivs att 23 § lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring skall ha följande lydelse.

Nm•arande

~l'delse

23
Bestämmelserna i 16 kap. 12 §.
17 kap. I § och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen (1962 :381) om allmän försäkring om utbetalning till annan
än den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och
uppgiftsskyldighet
beträffande
den som är omyndigförklarad tilllämpas även i fråga om delpension.
Denna lag träder i kraft den

Föreslagen

~rdelse

§1
Bestämmelserna i 16 kap. 12 § 17
kap. 1 § och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen (1962:381) om allmän försäkring om utbetalning till annan
än den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och
uppgiftsskyldighet
beträffande
den som har god man ellerförMltare enligt .föräldrabalken tillämpas
även i fråga om delpension.
' Senaste lydelse
1983:197
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25. Förslag till
Lag om ändring i socialtjänstlag:en (1980:620)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 48 § socialtjänstlagen ( 1980 :620) skall ha följande lydelse.

Nuvarande

~i·delse

Föreslagen

~vdelse

48 §1
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
I kap. 4 § föräldrabalken,
2 kap. I, 4-6, 8 och 9 §§föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §
att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad
utredning,
3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som inne-·
fattar åtagande att utge engångsbelopp.

7 kap. 7, 11och14 §§föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,
11 kap. 17 §andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnärr.ndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 §denna
lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947:529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 §lagen (1964:143) om
bidragsförskott.
Denna lag träder i kraft den

26. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering
Härigenom föreskrivs att 4 § lage:n (1944:133) om kastrering skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen

~rdelse

4 §2
Kastrering må, därej nedan anKastrering/år, om ej nedan annorlunda stadgas, företagas alle- norlunda stadgas, företas endast
nast efter tillstånd av socialstyrel- efter tillstånd av socialstyrelsen.
sen. Sådant tillstånd må icke läm- Sådant tillstånd/år inte lämnas för

1

Senaste lydelse

1981:1244
2

Senaste lydelse

1981: 1254
318

Nu1·arande (vdelse

Färeslagen (rdelse

nas för någon, med mindre tillfälle någon, så1•ida inte tillfälle att yttra
att yttra sig, där så kan ske, beretts, sig, där så kan ske, har beretts, om
om han är underårig den som har han är underårig den som har
vårdnaden om honom, om han är vårdnaden om honom, om han är
omyndigförklarad ham förmynda- gift hans make samt om han är inre, om han är gift hans make samt tagen på allmän anstalt dennas läom han är intagen å allmän anstalt kare och föreståndare.
dennas läkare och föreståndare.
På den som har fyllt tjugotre år
På den som har fyllt tjugotre år
och är i stånd att lämna giltigt sam- och är i stånd att lämna giltigt samtycke får kastrering enligt I § and- tycke får kastrering enligt I § andra stycket.företagas utan socialsty- ra stycket.företas utan socialstyrelrelsens tillstånd, om den läkare sens tillstånd, om den läkare som
som utför ingreppet samt någon utför ingreppet samt någon annan
annan läkare i den tjänsteställning läkare i den tjänsteställning regeregeringen föreskriver, i skriftligt ringen föreskriver, i skriftligt utlåutlåtande, med angivande av grun- tande, med angivande av grunden
den för åtgärden på heder och för åtgärden på heder och samvete
samvete har förklarat förutsätt- har förklarat förutsättningarna för
ningarna för densamma föreligga.
den föreligga. Vad nu sagts skall
Vad nu sagts skall dock ej gälla den dock ej gälla den som är intagen i
som är intagen i kriminalvårds- kriminalvårdsanstalt, häkte eller
anstalt, häkte eller hem som avses i hem som avses i lagen ( 1981: 1243)
lagen ( 1981: 1243) om vård av miss- om vård av missbrukare i vissa fall
brukare i vissa fall eller som är in- eller som är intagen på sjukhus
tagen på sjukhus med stöd av lagen med stöd av lagen ( 1966:293) om
( 1966:293) om beredande av sluten beredande av sluten psykiatrisk
psykiatrisk vård i vissa fall.
vård i vissa fall.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas vad i första stycket andra punkten stadgas.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

27. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1966:293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall
Härigenom föreskrivs att 18 §lagen (1966:293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande (1•delse

Föreslagen (vdell-e

)8 § 1
Patienten eller hans make, om
Patienten eller hans make, om
makarna sammanbodde vid tiden makarna sammanbodde vid tiden

' Senaste lydelse
1982:782

319

Nurarande (wlelse

Föreslagen lydelse

för intagningen, eller annan, som
då stadigvarande sammanbodde
med honom, eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare
eller gode man får göra ansökan
om utskrivning.
Ansökan
hos utskrivningsnämnden göres skriftligen. Om patient som avses i 17 § andra stycket
ger till känna att han icke vill vara
intagen på sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka
om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta erforderliga handlingar.
Utskrivningsnämnden är icke
skyldig att pröva ansökan om utskrivning förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan.

för intagningen, eller annan, som
då stadigvarande sammanbodde
med honom, eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare,
gode man eller förraltare får göra
ansökan om utskrivning.
Ansökan
hos
utskrivningsnämnden skall göras skriftligen.
Om patient som avses i 17 § andra
stycket ger till känna att han icke
vill vara intagen på sjukhuset,
skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet
att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta
erforderliga handlingar.
Utskrivningsnämnden är icke
skyldi~ att pröva ansökan om utskrivning förrän en månad har
förflutit från prövningen av tidigare ansökan.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

28. Förslag till
Lag om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ transplantationslagen ( 1975: 190)
skall ha följande lydelse.

Föreslagen (vde/se

Nw•arande (1•delse
4§

Ingrepp som avses i denna lag
får företagas på levande person
om denne skriftligen samtyckt till
ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar förmåga
att lämna samtycke enligt första
stycket får ske om medicinska skäl
påkallar att biologiskt material för

Ingrepp som avses i denna lag
får företas på en levande person
om denne skriftligen samtyckt till
ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet av annat slag saknar förmåga
att lämna samtycke enligt första
stycket får ske om medicinska skäl
påkallar att biologiskt material för

320

Nu1•arande (rdelse

Föreslagen (rde/se

transplantation tages från denne. I
fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet.
Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som
är underårig hans vårdnadshavare
och beträffande den som lider av
psykisk abnormitetjormyndare eller god man beredas tillfälle att yttra sig. Tillstånd får lämnas endast
om synnerliga skäl föreligger. Ingrepp får icke företagas mot givarens vilja.

transplantation tas från denne. I
fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet.
Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som
är underårig hans vårdnadshavare
och beträffande den som lider av
psykisk abnormitet god man eller
fön 1altare beredas tillfälle att yttra
sig. Tillstånd får lämnas endast om
synnerliga skäl föreligger. Ingrepp
får icke färetas mot givarens vilja.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

5§
Vill någon komma i fråga som
givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt
att besluta om ingrepp upplysa honom och. i förekommande fall,
vårdnadshavare, förmyndare eller
god man om ingreppets beskaffenhet och om de risker som är förknippade med detta. Samtycke
som avses i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa
sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna.

Vill någon komma i fråga som
givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt
att besluta om ingrepp upplysa honom och. i förekommande fall,
vårdnadshavare. förmyndare, god
man ellerfiirmltare om ingreppets
beskaffenhet och om de risker som
är förknippade med detta. Samtycke som avses i 4 § skall lämnas
till läkaren. Denne skall därvid
förvissa sig om att givaren har
förstått innebörden av upplysningarna.

Denna lag träder i kraft den

29. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1985:568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Härigenom föreskrivs att 6 och 11 §§ lagen (1985:568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. skall ha följande lydelse.

Föreslagen (11delfe
6§
Särskilda omsorger skall ges
den psykiskt utvecklingsstörde endast om han begär det. Om han är

Särskilda omsorger skall ges
den psykiskt utvecklingsstörde endast om han begär det. Om han är
321
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelfe

under 15 år eller, i annat fall, om
han uppenbart saknar förmåga att
på egen hand ta ställning i frågan,
skall de särskilda omsorgerna ges
på begäran av vårdnadshavare,
förmyndare eller god man.

under 15 år eller, i annat fall, om
han uppenbart saknar förmåga att
på egen hand ta ställning i frågan,
skall de särskilda omsorgerna ges
på begäran av vårdnadshavare,
förmyndare, god man ellerförval-

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

tare enligt föräldrabalken.
11
Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan
antas behöva förmyndare eller god
man samt när en omyndighet.~(ör
klaring hör kunna häi•as eller ett
godmanskap kunna upphöra.

§
Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan
antas behöva god man eller.förvaltare samt när ett god manskap eller
fön·altarskap bör kunna upphöra

eller uppdragets omfallning ändras.

Denna lag träder i kraft den

30. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1955:183) om bankrörelse
Härigenom föreskrivs att 70 §lagen (1955:183) om bankrörelse skall
ha följande lydelse.

Nuvarande

~vdelse

Omyndig äger utan förmyndares
tillåtelse förfoga över medel som
den omyndige själv satt in hos
bankaktiebolag efter det att han
fyllt sexton år. Utan den omyndiges samtycke får bankbolaget ej
betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhändertaga medlen och företett bevis
på detta, äger den omyndige ej vidare förfoga över medlen. Sådan
inskränkning i den omyndiges rätt
skall antecknas på insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller
motboken företes hos bolaget.
Medel som förmyndare eller .

Föreslagen

~vdelse

En omyndig får utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos
bankaktiebolag efter det att han
fyllt sexton år. Utan den omyndiges samtycke får bankbolaget ej
betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhän~
derta medlen och företett bevis på
detta, får den omyndige ej vidare
förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt
skall antecknas på insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller
motboken företes hos bolaget.
Medel som förmyndare, god

1

Senaste lydelse

1968:601

Nuvarande (vdelse

Föreslagen (vdelre

god man förvaltar enligt föräldrabalken ja. utom såvitt angår ränta
som stått inne kortare tid än ett år,
tagas ut utan överförmyndarens
tillstånd endast om förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 § andra
stycket nämnda balk. Överförmyndaren kan när som helst förordna, att förbehållet ej skall gälla.
Sådant förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok, som
utfärdats om insättningen. Över"
förmyndare, förmyndare och god
man äga på begäran erhålla bevis
om beloppet av de medel, som sättas in eller stå inne, och i förekommande fall intyg att meddelat tillstånd icke utnyttjats.

man eller Jön•altare förvaltar enligt föräldrabalken.far, utom såvitt
angår ränta som stått inne kortare
tid än ett år, tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast ·om
förbehåll därom skett enligt 15
kap. 9 § andra· stycket nämnda
balk. Överförmyndaren kan när
som helst förordna, att förbehållet
ej skall gälla. Sådant förordnande
skall antecknas på bevis eller i
motbok, som utfärdats om insätt-·
ningen. Överförmyndare, förmyndare, god man och förvaltare kan
på begäran erhålla bevis om beloppet av de medel som sätts iri eller
står inne, och i förekommande
fall intyg att meddelat tillstånd inte
utnyttjats.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

31. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1955:416) om sparbanker
Härigenom föreskrivs att 35 c §lagen (1955:416) om sparbanker skall
ha följande lydelse.

Nurnrande (rde/se
35
Omyndig äger utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos
sparbank efter det att han fyllt sexton år. Utan den omyndiges sam. tycke får sparbanken ej betala ut
sådana medel till förmyndaren.
Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhändertaga medlen och företett bevis på
detta; äger den omyndige ej vidare
förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt
skall antecknas på insättningsbe-

Föreslagen (vde/se
C

§

1

En omyndig får utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos
sparbank efter det att han fyllt sexton år. Utan den omyndiges samtycke får sparbanken ej betala ut
sådana medel till förmyndaren.
Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta medlen och företett bevis på detta,jarden omyndige ej vidare förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt
skall antecknas på insättningsbe-

1

Senaste lydelse
1968:602

323

~vdelse

Nuvarande (vdelse

Föreslagen

vis eller i motbok, när beviset eller
motboken företes hos sparbanken.
Medel, som förmyndare eller
god man förvaltar enligt föräldrabalken,/a. utom såvitt angår ränta
som stått inne kortare tid än ett år,
tagas ut utan överförmyndarens
tillstånd endast om förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 §·andra
stycket nämnda balk. Överförmyndaren kan när som helst förordna, att förbehållet ej skall gälla.
Sådant förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok, som
utfärdats om insättningen. Överförmyndare, förmyndare och god
man äga på begäran erhålla bevis
om beloppet av de medel, som sättas in eller stå inne, och i fö:-ekommande fall intyg att meddelat tillstånd icke utnyttjats.

vis eller i motbok, när beviset eller
motboken företes hos sparbanken.
Medel som förmyndare, god
man eller förvaltare förvaltar enligt föräldrabalken får, utom såvitt
angår ränta som stått inne kortare
tid än ett år, tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om
förbehåll därom skett enligt 15
kap. 9 § andra stycket nämnda
balk. Överförmyndaren kan när
som helst förordna, att förbehållet
ej skall gälla. Sådant förordnande
skall antecknas på bevis eller i
motbok, som utfärdats om insättningen. Överförmyndare, förmyndare, god man och förvaltare kan
på begäran erhålla bevis om beloppet av de medel som sätts in eller
står inne, och i 'förekommande
fall intyg att meddelat tillstånd inte
utnyttjats.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

32. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1956:216) om jordbrukskasserörelsen
Härigenom föreskrivs att 42d §lagen ( 1956 :216) om jordbrukskasserörelsen skall ha följande lydelse.

Nuvarande

~vdelse

42d
Omyndig äger utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos ·
centralkassa efter det att han fyllt
sexton år. Utan den omyndiges
samtycke får kassan ej betala ut sådana medel till förmyndaren. Har
förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhändertaga
medlen och företett bevis på detta,

Föreslagen

~vde/se

§1

En omyndig får utan förmyndarens tillåtelse förfoga över medel
som den omyndige själv satt in hos
centralkassa efter det att han fyllt
sexton år. Utan den omyndiges
samtycke får kassan ej betala ut sådana medel till förmyndaren. Har
förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta medlen och företett bevis på detta, får

Senaste lydelse
1968:602

1

324

Nuvarande

z~·delse

ägerden omyndige ej vidare förfoga över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på insättningsbevis eller i
motbok, när beviset eller motboken företes hos kassan.
Medel som förmyndaren eller
god man förvaltar enligt föräldrabalken få. utom såvitt angår ränta
som stått inne kortare tid än ett år,
tagas ut utan överförmyndarens
tillstånd endast om förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 § andra
stycket nämnda balk. Överförmyndaren kan när som helst förordna, att förbehållet ej skall gälla.
Sådant förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok, som
utfärdats om insättningen. Överförmyndare, förmyndare och god
man äga på begäran erhålla bevis
om beloppet av de medel, som sättas in eller stå inne, och i förekommande fall intyg att meddelat tillstånd icke utnyttjats.

Föreslagen z11delse
den omyndige ej vidare förfoga
över medlen. Sådan inskränkning
i den omyndiges rätt skall antecknas på insättningsbevis eller i motbok, när beviset eller motboken företes hos kassan.
Medel som förmyndare, god
man ellerförvaltare förvaltar enligt
föräldrabalken får, utom såvitt
angår ränta som stått inne kortare
tid än ett år, tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om
förbehåll därom skett enligt 15
kap. 9 § andra stycket nämnda
balk. Överförmyndaren kan när
som helst förordna, att förbehållet
ej skall gälla. Sådant förordnande
skall antecknas på bevis eller i
motbok, som utfärdats om insättningen. Överförmyndare, förmyndare, god man och färvaltare kan
på begäran erhålla bevis om beloppet av de medel, som sätts in eller
står inne, och i förekommande fall
intyg att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

33. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1970:596) om förenklad aktiehantering
Härigenom föreskrivs att 12 och 23 §§lagen (1970:596) om förenklad
aktiehantering skall ha följande lydelse.

Nm•arande zrdelse
12
Den som med skriftlig handling
visar att han till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och mottaga emissionsbe-

Föreslagen (vdelse
§1

Den som med skriftlig handling
visar att han till följd av uppdr.ag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och motta emissionsbevis.

1

Senaste lydelse

1981:,814

325

Nuvarande (vdelse

Föreslagen (vde/se

vis och, vid fondemission, brev på och, vid fondemission, brev på ny
ny aktie skall på begäran upptagas aktie skall på begäran upptas i en
i en särskild förteckning. Detsam~ särskild förteckning. Detsamma
ma gäller förmyndare eller god gäller förmyndare. god man eller
man för aktieägare eller vid kon- ·förvaltare för aktieägare eller vid
kurs konkursförvaltaren eller vid konkurs konkursförvaltaren eller
utmätning, kvarstad eller betal- vid utmätning, kvarstad eller beningssäkring avseende aktier kro- talningssäkring avseende aktier
nofogdemyndigheten.
kronofogdemyndigheten.
I föfteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas sam:
ma uppgifter som enligt 8 § andra 5tycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen' skall även framgå den rätt.som tillkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det
visas att rätten upphört.
Uppgift ur förteckningen får ej
Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas ut till annan utan samtycke lämnas ut till annan utan samtycke
av den som beröres av förhållanav den som berörs av förhållanden
den som antecknats i förteckning- . som antecknats i förteckningen.
en.

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

23 §1
Visar det sig att den som fått utdelning eller handling enligt 22 §saknade rätt därtill, skall aktiebolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet.
Vad i första stycket sägs gäller ej om
I. aktiebolaget eller värdepappe:rscentralen hade kännedom om att
utdelningen eller handlingen kom i orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas,
2. mottagaren var omyndig.
2. mottagaren var omyndig eller
hade en förvaltare förordnad all företräda honom i denna angelägenhet.
Denna lag träder i kraft den

34. Förslag till
Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 och 15 §§ samt 4 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall ha följande lydelse.

Nuvarande (vdelse
3 kap.
I avstämningsbolag skall den
som med skriftlig handling visar
att han till följd av uppdrag eller
pantsättning eller på grund av vill-

Föreslagen (vdelse
12 §2
I avstämningsbolag skall den
som med skriftlig handling· visar
att han till följd av uppdrag eller
pantsättning eller på grund av vill-

1

Senaste lydelse

1975:253
~

Senaste lydelse

1981 :458

326

Nuvarande (l'delse

Föreslagen (vdelse

kor i testamente eller gåvobrev har kor i testamente eller gåvobrev har
rätt att i stället för den i aktieboken rätt att i stället för den i aktieboken
införda aktieägaren lyfta utdel- införda aktieägaren lyfta utdelning och mottaga emissionsbevis ning och motta emissionsbevis
och, vid fondemission, brev på ny och, vid fondemission, brev på ny
aktie på begäran upptagas i en sär- aktie på begäran upptas i en särski Id förteckning. Detsamma gäl- skild förteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för ler förmyndare, god man e//er/öraktieägare eller vid konkurs konvaltareför aktieägare eller vid konkursförvaltaren eller vid utmät- kurs konkursförvaltaren eller vid
ning, kvarstad eller betalningssäk- utmätning, kvarstad eller betalring avseende aktier kronofogde- ningssäkring avseende aktier kromyndigheten.
nofogdemyndigheten.
I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 §första stycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det
visas att rätten upphört.
Uppgift ur förteckningen får ej
Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas till annan utan samtycke lämnas till annan utan samtycke
av den som beröres av förhållan- av den som berörs av förhållanden
den som antecknats i förteckning- som antecknats i förteckningen.
en.
15
Vad som sägs i denna lag omaktieägares rätt att i bolaget företräda aktier skall gälla även beträffande den som genom testamente
erhållit nyttjanderätten till eller
rätten till avkomst av aktier, om
testamentet innehåller bestämmelse att han skall äga företräda aktierna och, beträffande avkomsträttshavaren, att aktierna till !ryggande av hans avkomsträtt skall
sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på
anmälan bli införd i aktieboken.
Vid införingen skall göras anteckning om ägenderättsförvärvet och
om den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rätten att i
bolaget företräda aktierna. I fråga
om införing av nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

§

Vad som sägs i denna lag omaktieägares rätt att i bolaget företräda aktier skall gälla även beträffande den som genom testamente
erhållit nyttjanderätten till eller
rätten till avkomst av aktier, om
testamentet innehåller bestämmelse att han skall ha rätt att företräda
aktierna
och,
beträffande
avkomsträttshavaren, att aktierna
till tryggailde av hans avkomsträtt
skall sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande" eller avkomsträttshavaren skall på
anmälan bli införd i aktieboken.
Vid införingen skall göras anteckning om äganderättsförvärvet och
om den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rätten. att i
bolaget företräda aktierna. I fråga
om införing av nyttjande- eller avkomsträttshava_ren gäller i övrigt
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Nul'arande Zl'de/se

Föreslagen lydelse

vad som sägs i denna lag om införing av aktieägare. Dock skall påskrift om införingen ej ske på aktiebrevet. När det styrkes att nyttjande- eller a vkomsträtten upphört, skall anteckning därom göras
i aktieboken.
När god man på grund av förordnande jämlikt 18 kap. 4 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för
blivande aktieägares räkning,
skall blivande ägare på anmälan
av gode mannen införas såsom
ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

vad som sägs i denna lag om införing av aktieägare. Dock skall påskrift om införingen ej ske på aktiebrevet. När det styrks att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall anteckning därom göras
i aktieboken.
När en god man.på grund av förordnande enligt I I kap. 3 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för blivande aktieägares räkning, skall
blivande ägare på anmälan av
gode mannen införas såsom ägare
i aktieboken med anteckning om
förvärvet och om förordnandet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

4 kap. 3 §
Aktieägare som har företrädesAktieägare som har företrädesrätt att deltaga i emission har rätt rätt att delta i emission har rätt att
att för varje aktie få särskilt emis- för varje aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission teck- sionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondernis- ningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Är bolaget ej av- sion delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag, får till aktiebrev stämningsbolag; får till aktiebrev
hörande kupong användas som hörande kupong användas som
emissionsbevis. Användes ej ku- emissionsbevis. Används ej kupong som emissionsbevis, skall i pong .som emissionsbevis, skall i
beviset anges hur många sådana beviset anges hur många sådana
bevis som skall lämnas för varje ny bevis som skall lämnas för varje ny
aktie.
aktie.
Begagnar aktieägare sin företräBegagnar aktieägare sin företrädesrätt att deltaga i emission i bo- desrätt att delta i emission i bolag
lag som ej är avstämningsbolag, som ej är avstämningsbolag, skall
skall det aktiebrev på vilket före- det aktiebrev på vilket företrädesträdesrätten grundas förses med rätten grundas förses med påskrift
påskrift härom, om ej kuponger härom, om ej kuponger används
användes som emissionsbevis.
som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emisI avstämningsbolag skall emissionsbevis och, vid fondemission, sionsbevis och, vid fondemission,
brev på ny aktie som tillkommer brev på ny aktie som tillkommer
aktieägaren genast i rekommende- aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på annat betryggande rat brev eller på annat betryggande
sätt översändas till den som på av- sätt översändas till den som på avstämningsdagen är införd i aktie- stämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 boken eller i förteckning enligt 3
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Nu1•arande

~rdelse

kap. 12 §. Var han vid mottagandet
ej berättigad, skall bolaget likväl
anses ha fullgjort sin skyldighet.
Detta gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade
kännedom om att handlingen korn
i orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iak11agasoch ej
heller om mottagaren var omyndig.

Föreslagen lydelse
kap. 12 §.Var han vid mottagandet
ej berättigad, skall bolaget likväl
anses ha fullgjort sin skyldighet.
Detta gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade
kännedom om att handlingen korn
i orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttas och ej
heller om mottagaren var omyndig
eller hade en förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att fiireträda honom i denna angelägenhet.

Prop. 1987/88: 124

Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

35. Förslag till
Lag om ändring i aktiefondslagen (1974:931)
Härigenom föreskrivs att 33 § aktiefondslagen ( 1974:931) skall ha följande lydelse.

Nuvarande

~vdelse

Föreslagen lydelse

33 §1
I fråga om fondandelsbevis gälI fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna ler, om annat ej följer av denna
lag, i tillämpliga delar vad i lagen lag, i tillämpliga delar vad i lagen
(1936:81) om skuldebrev föreskri- (1936:81) om skuldebrev föreskrivs
ves om löpande skuldebrev. Här- om löpande skuldebrev. Härvid är
vid är den som innehar fondan- den som innehar fondandelsbevis
delsbevis ställt till viss man eller ställt till viss man eller order och
order och enligt fondbolagets på- enligt fondbolagets påskrift på beskrift på beviset anges vara ägare viset anges vara ägare till fondantill fondandel som beviset avser del som beviset avser likställd med
likställd med den som enligt 13 § den som enligt 13 § andra stycket
andra stycket nämnda lag förmonämnda lag förmodas äga rätt att
das äga rätt att göra skuldebrevet göra skuldebrevet gällande. Pågällande. Påskrift på beviset skall skrift på beviset skall göras endast
göras endast om innehavaren styr- om innehavaren styrker sitt förker sitt förvärv av fondandel som värv av fondandel som beviset avbeviset avser.
ser.
Om utdelningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24
och 25 §§lagen om skuldebrev.

1 Senaste lydelse
1975:1392

329

Nurarande (vdelse

Föreslagen (i·delfe

Utfärdas fondandelsbevis utan
Utfärdas fondandelsbevis utan
utdelningskuponger och innehål- . utdelningskuponger och innehåller fondbestämmelserna föreskrift ler fondbestämmelserna föreskrift
att den som i fondbolagets register att den som i fondbolagets register
över innehav av fondandelar är över innehav av fondandelar är
antecknad såsom ägare av fondan- antecknad såsom ägare av fondandel är behörig att uppbära på an- del är behörig att uppbära på andelen belöpande utdelning, skall delen belöpande utdelning, skall
betalning av utdelning till denne betalning av utdelning till denne
anses giltig, även om han saknade anses giltig, även om han saknade
rätt till utdelningen. Vad nu sagts rätt till utdelningen. Vad nu sagts
gäller dock ej, om fondbolaget gäller dock ej, om fondbolaget
hade kännedom om att utdelning- hade kännedom om att utdelningen kom i orätta händer eller åsido- en kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter om- satt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakt- ständigheterna skäligen bort iakttagas eller om mottagaren var tagas eller om mottagaren var
omyndig.
omyndig eller hade en fön•altare
enligt föräldrahalken förordnad att
företräda h01;om i denna angelägenhet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

36. Förslag till
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 och 15 §§samt 4 kap. 6 § försäkringsrörelselagen ( l 982 :7 l 3) skall h'.l följande lydelse.

Nuvarande (vdelse

Föreslagen (vdelse

3 kap.
I avstämningsbolag skall i eil
särskild förteckning på begäran
tas upp den som med skriftlig
handling visar att han till följd av
uppdrag eller pantsättning eller på
grund av villkor i testamente eller
gåvobrev har rätt att i stället för
den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och ta
emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på en ny aktie.
Detsamma gäller förmyndare eller

12 §
I avstämningsbolag skall i en
särskild förteckning på begäran
tas upp den som med ·skriftlig
handling visar att han till följd av
uppdrag eller pantsättning eller på
grund av. villkor i testamente eller
gåvobrev har rätt att i stället för
den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta utdelning och ta
emot emissionsbeVis och, vid fondemission, brev på en ny aktie.
Detsamma gäller förmyndare. god
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Nu1•arande

~vdelse

Föreslagen

~rdelse

man eller förvaltare för en aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avs_eende aktier kronofogdemyndigheten.
I förteckningen skall för den som skall tas upp i denna enligt första
stycket antecknas samma uppgifter som enligt I 0 § första stycket skall
föras in i aktieboken om aktieägare. Av förteckningen skall även framgå
den rätt som tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när
det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteckningen.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

god man för en aktieägare eller vid
konkurs konkursförvaltaren eller
vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier
kronofogdemyndigheten.

15 §
Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även för den som gehom testamente erhållit nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet innehåller en
bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och, för avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om
äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som
är förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträt'tshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägare. Dock skall någon påskrift om införandet inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man på grund av ett När en god man på grund av ett
förordnande enligt 18 kap. 4 § 5 förordnande enligt / / kap. 3 § 5
föräldrabalken förvaltar aktier för föräldrabalken förvaltar aktier för
en blivande aktieägares räkning, en blivande aktieägares räkning,
skall den blivande ägaren på an- skall den blivande ägaren på anmälan av den gode ma.Iinen föras
mälan av den gode mannen föras
in som ägare i aktieboken med an- in som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om för- teckning om förvärvet och om förordnandet.
ordnandet.

4 kap. 6 §
De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt att
för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstämningsbolag, får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis, skall det
i beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny
aktie.
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i
ett bolag som inte är ett avstämning>bolag, skall anteckning härom göras
på det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger
används som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emisl avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemis- sionsbevisen och, vid fondemission, breven på nya aktier som till- sion, breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i kommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på an- rekommenderat brev eller på annat betryggande sätt till dem som nat betryggande sätt till dem som
på avstämningsdagen är införda i på avstämningsdagen är införda i
aktieboken eller i förteckningen aktieboken eller i förteckningen
enligt 3 kap. 12 §. Om dessa inte enligt 3 kap. 12 §. Om dessa inte
var berättigade att ta emot hand- var berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå anses lingarna skall bolaget ändå anses
ha fullgjort sin skyldighet. Detta ha fullgjort sin skyldighet. Detta
gäller dock inte om bolaget eller gäller dock inte om bolaget eller
värdepapperscentralen kände till värdepapperscentralen kände till
att handlingarna skulle komma i att handlingarna skulle komma i
orätta händer eller om någon av orätta händer eller om någon av
dem har åsidosatt den aktsamhet dem har åsidosatt den aktsamhet
som de efter omständigheterna som de efter omständigheterna
skäligen bort iaktta. Bolaget eller skäligen bort iaktta. Bolaget eller
värdepapperscentralen anses inte värdepapperscentralen anses inte
heller ha fullgjort sin skyldighet. heller ha fullgjort sin skyldighet
om mottagaren var omyndig eller
om mottagaren var omyndig.
hade en fön•altare enligt föräldrabalken förordnad att företräda honom i denna angelägenhet.

Prop. 1987 /88: 124
Bilaga 2

Denna lag träder i kraft den

37. Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623)
Härigenom föreskrivs att 47 § taxeringslagen (1956:623) 1 skall ha följande lydelse.
N1ll'arande

~vdelse

Föreslagen

~l'delse

47 §2

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift. varom i denna
lag sägs, skall fullgöras
I) för omyndig av förmyndare
I) för omyndig av förmyndare
eller god man, som förordnats en- eller god man som förordnats en-

' Senaste lydelse
av lagens rubrik
1974:773
' Senaste lydelse
1974:997
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Nui•arande

~vdelse

ligt 18 kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller
gode mannen har under sin förvaltning,
2) för sådan person, för vilken
god man förordnats enligt 18 kap.
3 eller 4 § föräldrabalken, av gode
mannen beträffande vad han har
under sin förvaltning,

Föreslagen

~vde/se

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

ligt //kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller
gode mannen har under sin förvaltning,
2) för sådan person, för vilken
god man eller förvaltare har förordnats enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 §
föräldrabalken, av gode mannen
eller förvaltaren beträffande vad
han har under sin förvaltning,

3) för avliden person och hans dödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor, som har att förvalta den dödes egendom, dock att där
egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att
fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,

4) för dödsbo, som ej längre består, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,
5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting, kommun eller annan dylik
menighet regeringen annorlunda förordnar,
6) för aktiefond av det fondbolag, som handhar förvaltningen av fonden eller, om förvaltningen övergått till förvaringsbank, av denna samt
7) för annan än här ovan omförmäld juridisk person, som ej längre
består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

Denna lag träder i kraft den
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38. Förslag till
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)
Härigenom föreskrivs att 18 kap.
(1979: 1152) skall ha följande lydebe.

Nurarande

~vdelse

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

2 § fastighetstaxeringslagen

Föreslagen

~vdelse

18bp.2§
Skyldighet att lämna deklaration eller annan uppgift, som sägs i denna
lag, skall fullgöras
I. för omyndig av förmyndare
I. för omyndig av förmyndare
eller god man, som förordnats en- eller god man, som förordnats enligt I I kap. 1 § föräldrabalken, bec·
ligt 18 kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller träffande vad förmyndaren eller
gode mannen har under sin förgode mannen har under sin förvaltning
valtning
2. för sådan person, för vilken
2. för sådan person, för vilken
god man förordnats enligt 18 kap.
god man eller förraltare har för3 eller4 §föräldrabalken, av gode ordnats enligt Il kap; 3, 4 eller 7 §
mannen beträffande vad han har föräldrabalken, av gode mannen
eller fön•altaren beträffande vad
under sin förvaltning
han har under sin förvaltning
3. för dödsbo av dödsbodelägare: eller testamentsexekutor, s6m· har att
förvalta den dödes egendom, dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten
4. för dödsbo, som ej längre består, av den som vid tidpunkten för dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom
5. för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud samt
6. för annan än här ovan nämnd juridisk person, som inte längre består, av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.

Denna lag träder i kraft den
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39. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976:600) om offentlig anställning

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 5 § lagen ( 1976:600) om offentlig
anställning skall ha följande lydelse.

Nurarande

~vdelse

Färeslagen

~vdelse

13 kap. 5 §
Att arbetstagare hos staten kan
Att arbetstagare hos staten kan
vara skyldig att frånträda utövning vara skyldig att frånträda utövning
av tjänst, om han förklaras omyn- av tjänst, om han färsätts i kondig eller försättes i konkurs, följer kurs, följer av särskilda bestiimav särskilda bestämmelser i lag elmelser i lag eller annan författler annan författning.
ning.
Denna lag träder i kraft den

40. Förslag till
Lag om ändring i lagen (1977:293) om handel med drycker
Härigenom föreskrivs att 63 §lagen (1977:293) om handel med drycker skall ha följande lydelse.

Numrande

~rdelse

63
Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering av alkoholdrycker avlidit, försatts i konkurs eller färklarats
omyndig och vill dödsboet, konkursboet el/erförmyndaren fortsätta rörelsen, skall anmälan göras till
tillståndsmyndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan
skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive
första borgenärssammanträdet eller omyndighet.~(örk/aringen. Har
anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att
gälla den dag anmälningstiden utgick.

Föreslagen

~rde/se

§

Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering av alkoholdrycker avlidit eller
försatts i konk,urs och vill dödsbo-.
et el/er konkursboet fortsätta rörelsen, skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift
om föreståndare. Anmälan skall
ha inkommit senast två månader
efter dödsfallet eller första borge-·
närssammanträdet. Har anmälan
ej inkommit inom föreskriven tid,
upphör tillståndet att gälia den dag
anmälningstiden utgick.

Denna lag träder i kraft den
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Lagrådsremissens lagförslag
1 Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken
Härigenom föreskrivs i fråga om föräldrabalken 1
dels att 4 kap. 2 §. 10 och 18 kap. :;kall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 11 kap. 1-17 §§skall betecknas 10 kap. 2-18 §§,
dels att 3 kap. 4 §, 4 kap. 5 a §,de nya 10 kap. 2-18 §§. 12 kap.
2-6 §§, 13 kap. 2-IO §§, 14 kap. I §. 15 kap. I §. 16 kap. 1-14 §§, 17 kap.
7 §, 19 kap. 17 §, 20 kap. I, 2, 5, 8 och Il§§ samt rubrikerna till 10-17
kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas fem nya paragrafer, IO kap. I §, 15 kap.
20 §och 20 kap. 2 a-c §§samt ett nytt kapitel, 11 kap., av följande
lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

3 kap.
4§

Är part i mål som avses i I eller
2 § underårig, får förmyndaren eller
god man, om sådan enligt 18 kap.
skall förordnas, föra talan för honom.

Är part i mål som avses i I eller
2 § underårig, får förmyndaren eller
god man, om sådan enligt I I kap.
skall förordnas, föra talan för honom.

Modern skall höras i målet, om det kan ske.
4 kap.
5a §
Den som inte har fyllt arton år får ej adopteras utan föräldrarnas samtycke. Moderns samtycke skall ha famnats sedan hon har återhämtat sig
tillräckligt efter nedkomsten. Vid adoption av någon annans adoptivbarn
skall i stället samtycke inhämtas från barnets adoptivföräldrar eller, om en
adoptivförälder är gift med någon av barnets föräldrar, från båda dessa
makar.
Samtycke enligt första stycket behövs ej av den som är sinnessjuk,
sinnesslö, utan del i vårdnaden eller på okänd ort. Är detta fallet beträffande var och en av dem som enligt första stycket skall samtycka till adoptionen, skall i stället samtycke inhämtas från barnets förmyndare.

Den som är förklarad omyndig
får inte adopteras utan förmyndarens samtycke.
11 kap. Om förmyndare

IO kap. Om förmyndare
10 kap. I §

Den som iir underårig får inte vara
förmyndare.
1

Balken omtryckt 1983:485.

336

11 kap. I §
För barn som står under vårdnad
av bägge föräldrarna äro fi:iriildrarna förmyndare. Dör en av föräldrarna eller kan någon av dem enligt
4 §icke vara förmyndare, eller blir
någon av dem entledigad från förmynderskapet, är den andre barnets förmyndare.
För barn som står under vårdnad
av endast den ene av sina föräldrar
är denne ensam förmyndare.

JO kap. 2 §
För barn som står under vårdnad
av bägge föräldrarna är dessa förmyndare. Dör en av föräldrarna eller är någon av dem underärig eller
blir någon av dem entledigad från
förmynderskapet. är den ·andre barnets förmyndare.

11 kap. 2 §
Ingår underårigt barn äktenskap,
skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för barnet
alltjämt vara barnets förmyndare.

10 kap. 3 §
Ingår underårigt barn äktenskap,
skall den som vid äktenskapets ingående var förmyndare för barnet
alltjämt vara barnets förmyndare.

11 kap. 3 §
Finnes ej någon som efter vad i I
eller 2 §sägs skall vara förmyndare
för underårig. skall rätten förordna
förmyndare.
För den som är förklarad omyndig skall ock förmyndare förordnas.

10 kap. 4 §
Har en underärig inte nägon fi:irmyndare enligt 1-3 §§.skall rätten
förordna förmyndare för den underärige.

11 kap. 4 §
Den som .1jiilv är omyndig må ej
vara förmyndare; och upphöre därför förmyndares befattning, om
han varder förklarad omyndig.
Har förmyndare förordnats enligt
3 § första stycket på grund av att
fader eller moder är underårig. gäller förordnandet till dess fadern eller modern har uppnått myndig ålder.

10 kap. 5 §

Prop. 1987/88: 124
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För barn som står under vårdnad
av endast den ene av sina föräldrar
är denne ensam förmyndare.

Har förmyndare förordnats enligt
4 § på grund av att fadern eller modern är underårig, gäller förordnandet till dess fadern eller modern har
uppnått myndig ålder.

11 kap. 5 §
10 kap. 6 §
Till förmyndare skall utses en
Niir förmyndare skall förordnas ·
skall därtill utses en rättrådig, erfa- rättrådig, erfaren och i övrigt lämpren och i övrigt lämplig man eller lig man eller kvinna.
kvinna.
För underåriga syskon bör geFör underåriga syskon bör gemensam förmyndare förordnas, sä- mensam förmyndare förordnas, om
inte särskilda skäl talar emot det.
vida icke särskilda skäl tala däremot.
11 kap. 6 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för underårig,
och hava föräldrarna eller en av
dem givit tillkänna. vem de önska
22
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10 kap. 7 §
Skall efter föräldrarnas död förmyndare förordnas för en underårig
och har föräldrarna eller en av dem
gett tillkänna vem de önskar till för-
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till förmyndare får den underårige,
varde han därtill förordnad, säframt han ej finnes olämplig.

myndare. skall denne förordnas,
om han eller hon inte iir olämplig.

11 kap. 7 §
För omyndig mä, när omständigheterna sådant päkalla, tlera förmyndare förordnas.
Prövas den eller de som på grund
av lag skola vara förmyndare icke
lämpligen höra handhava förmynderskapet allena, skall medförmyndare förordnas.

10 kap. 8 §
När omständigheterna påkallar
det, kan flera förmyndare förordnas
för samma person.
Kan den eller de som på grund av
lag skall vara förmyndare inte
lämpligen ha hand om förmynderskapet allena. skall medförmyndare
förordnas.

I I kap. 8 §
En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet. Detta gäller dock ej, om
förmynderskapet för en underårig
utövas av föräldrarna eller en av
dem och särskilda skäl talar mot att
förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdnaden inte längre skall vara gemensam. skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden
om barnet åt en av dem efter vad
som är bäst för barnet.

JO kap. 9 §

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

En förmyndare har rätt att på begäran bli entledigad från förmynderskapet. Detta gäller dock ej, om
förmynderskapet utövas av föräldrarna eller en av dem och särskilda
skäl talar mot att förmyndaren entledigas.
Har två särskilt förordnade förmyndare utsetts att gemensamt utöva vårdnaden om ett barn och vill
någon av förmyndarna att vårdnaden inte längre skall vara gemensam, skall rätten på talan av en av
dem eller båda anförtro vårdnaden
om barnet åt en av dem efter vad
som är bäst för barnet.
JO kap. JO§

I I kap. 9 §
Gör förmyndaren sig skyldig till
missbruk eller försummelse vid utövandet av sin befattning, eller
kommer han på ekonomiskt obestånd, och prövas han på grund
härav vara olämplig såsom förmyndare, eller finnes han av annan orsak icke längre lämplig att innehava
förmynderskapet, varde han entledigad.

En förmyndare skall entledigas
från sitt uppdrag, om förmyndaren
vid utövandet av uppdraget gör sig
skyldig till missbruk eller försummelse. om förmyndaren kommer på
ekonomiskt obestånd och på grund
därav är olämplig att vara förmyndare eller om förmyndaren av någon annan orsak inte längre är
lämplig att inneha sitt uppdrag.

I I kap. JO§
Dör förmyndaren, och finnes ej
någon som på grund av lag skall
vara förmyndare, skall den som har
boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den rätt, hos vilken förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.

10 kap. 11 §
Dör förmyndaren och finns det
inte någon som på grund av lag
skall vara förmyndare. skall den
som har boet i sin vård utan dröjsmål anmäla förhållandet till den
tingsrätt hos vilken förmynderskapet är eller skall vara inskrivet.
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11 kap. 11 §
Förmynderskap står under tillsyn
av överförmyndaren och rätten.

10 kap. 12 §
Förmynderskap står under tillsyn
av överförmyndaren och tingsrätten.

11 kap. 12 §
Fråga om förordnande av förmyndareför wzderärig upptages av
den rätt där förmynderskapet är inskrivet eller, om inskrivning av förmynderskapet icke ägt rum. av den
rätt där inskrivning skall ske.
Då någon som uppnått myndig
ålder förklaras omyndig, skall förmyndare förordnas av den rätt där
ansökningen om omyndighetsförklaring gjordes. Erfordras ny förmyndare, skall sådan förordnas av
den rätt där förmynderskapet är inskrivet.
Fråga om entledigande av förmyndare upptages av den rätt där
förmynderskapet är inskrivet eller
skall inskriva.\".

10 kap. 13 §
Fråga om förordnande av förmyndare tas upp av den tingsrätt
där förmynderskapet är inskrivet
eller, om inskrivning av förmynderskapet inte har ägt rum, av den
tingsrätt där inskrivning skall ske.

11kap.13 §
I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för
uppdraget.

10 kap. 14 §
I ärende om förordnande av förmyndare skall rätten bereda överförmyndaren tillfälle att lämna förslag på person som är lämplig för
uppdraget.

Il kap. 14 §
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från sådan befattning utan att ha fått tillfälle att
yttra sig i ärendet.

10 kap. 15 §
Ingen får förordnas till förmyndare eller entledigas från ett sådant
uppdrag utan att ha fått tillfälle att
yttra sig.

11kap.15 §
Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av
förmyndare. får rätten, om omedelbar i•ård erfordras om den omyndiges angelägenheter, förordna förmyndare för tiden intill dess ärendet avgöres av rätten.
Har i mål om omyndiglzetsförklaring rätten meddelat beslut enligt
JO kap. 14 § om att den, vars försättande i omyndiglzet det är fråga
om, skall vara omyndig för tiden
intill dess målet avgöres, skall rätten i där angiven ordning förordna
förmyndare för honom för nämnda
tid.

10 kap. 16 §
Kan slutligt beslut ej ges omedelbart i ärende om förordnande av
förmyndare, får rätten, om den
omyndiges angelägenheter kräver
omedelbar vård, förordna förmyndare för tiden till dess ärendet slutligt avgörs.

Prop. 1987/88: 124
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Fråga om entledigande av förmyndare tas upp av den tingsrätt
där förmynderskapet är eller skall
vara inskrivet.
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Il kap. 16 §
Uppkommer fråga om förmyndares entledigande av orsak som anges i 9 § och kan slutligt beslut ej
ges omedelbart, får rätten, om
dröjsmål skulle medföra fara för
den omyndiges rätt och bästa, förordna om förmyndarem skiljande
från utövningen av förmynderskapet för tiden intill dess ärendet avgöres av rätten.
Innan beslutfattas omförmyndarens skiljande från utövningen av
förmynderskapet, skall, om det kan
ske utan märklig tidsutdräkt, förmyndaren beredas tillfälle att yttra
sig.

10 kap. 17 §
Uppkommer fråga om att enligt
10 § entlediga en förmyndare och
kan slutligt beslut ej ges omedelbart, får rätten, om dröjsmål skulle
medföra fara för den underårige,
besluta att förmyndaren skall
skiljas från sitt uppdrag för tiden
till dess ärendet avgörs.

11kap.17 §
Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmyndaren och förmyndare. av den omyndige själv. om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden om en
underårig får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor
som avses i denna paragraf skall
rätten också ta upp självmant, när
anledning förekommer till det.
I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör omyndig som fyllt sexton år, bereda denne tillfälle att yttra sig, om det kan
ske.
Mot rättens beslut i ärende som
avses i första stycket får talan föras, förutom av den som beslutet
särskilt rör, av var och en som har
rätt att göra ansökan.

10 kap. 18 §
Ansökan om förordnande eller
entledigande av en förmyndare får
göras, förutom av överförmynda- .
ren och förmyndare. av den underårige själv, om denne har fyllt sexton år, samt av hans eller hennes
make och närmaste släktingar. En
förmyndare som inte längre är
lämplig att utöva vårdnaden får entledigas även på ansökan av socialnämnden. Frågor som avses i denna paragraf skall rätten också ta
upp självmant, när anledning förekommer till det.
I ärende som avses i första stycket skall rätten, när det rör en
underårig som fyllt sexton år, bere- ·
da denne tillfälle att yttra sig, om
det kan ske.
Rättens beslut i ärende som avses i första stycket får överklagas,
förutom av den som beslutet särskilt rör, av var och en som har rätt
att göra ansökan.
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Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket, skall förmyndaren beredas tillfälle att yttra sig, om
det inte är fara i dröjsmål.

11 kap. Om god man och förvaltare
Om god man

11 kap. I §
· Kan en förmyndare på grund av
sjukdom eller av annan orsak inte
utöva förmynderskapet eller blir
förmyndaren enligt JO kap. 17 §
skild från utövningen av det, skall
rätten förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges angelägenheter.
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11 kap. 2 §

Har en förmyndare eller förmyndarens make och den underårige
del i osk{ftat dödsbo, skall rätten
förordna god man att vårda den
underåriges rätt i boet vid boutredningen liksom vid bodelning och
skifte eller ingående av avtal om
sammanlevnad i oskiftat ho.
God man skall även förordnas
för en underårig eller någon annan
på vars vägnar det skall företas en
rättshandling vid vilken ställföreträdaren enligt 13 kap. 2 §inte kan
företräda den underårige eller huvudmannen. Detsamma gäller, om
det uppstår fråga om rättegång
mellan å ena sidan den underårige
eller huvudmannen och å andra sidan ställföreträdaren eller dennes
make eller någon som ställföreträdaren företräder.
Om det i annat fall än som avses
i första eller andra stycket förekommer en angelägenhet där ställjoreträdaren eller .Häl/företrädarens
make kan ha ett intresse som strider mot den underåriges eller huvudmannens, skall rätten förordna
god man för den underårige eller
huvudmannen, om ställföreträdaren begär det eller det annars är
lämpligt ..
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11 kap. J §

Rätten skall förordna god man
I. om det vid ett dödsfal/jimzs en
till namnet känd arvinge som visias
på okänd eller avlägsen ort och
därför inte kan bevaka sin rätt i
boet och förvalta sin lott i det,
2. ·om det vid ett död.~f'al/ inte kan
utredas, hururida den döde har
efterlämnat någon arvinge som är
arvsberättigad före allmänna arvsfonden eller före eller tillsammans
med någon annan känd arvinge, eller också kunskap saknas om så1•äl
namnet som dstelseorten beträF
fande en i övrigt känd tm·inge, och
det på grund av sådan omständighet krävs att okänd arvinges rätt
bevakas oclz hans eller hennes lott i
boet jiJrvaltas.
3. om en testamentstagare vistas
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på okänd eller avlägsen ort eller är Prop. 1987/88: 124
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därjiJr behöver bevakas enligt rnd
somföreskrivs om arvinge,
4. om det i övrigt krävs att en
bortavarandes rätt bevakas eller en
bortavarandes egendom förvaltas,
5. om det enligt förordnande i
testamente eller annan rättshandling beror av en framtida händelse,
vem egendom skall tillfalla, eller
egendom först framdeles skall tillträdas med äganderätt. och det
krävs att den blivande ägarens rätt
bevakas eller att egendomen
förvaltas för den blivande ägarens
räkning. eller
6. om egendom, enligt vad som
särskilt föreskrivs, skall ställas under vård och förvaltning av god
man som avses i detta kapitel.
Förordnande enligt första stycket sker efter anmälan eller när behovet blir känt på annat sätt. Krävs
en god man för den som har rätt i
ett dödsbo, skall det anmälas hos
tingsrätten av den som har boet i
sin vård.
Rättshandlingar som en god man
har företagit med stöd av ett förordnande enligt denna paragraf
gäller, även om den egendom som
förordnandet avsåg tillfaller någon
som den gode mannen inte var förordnad att företräda.
l l kap. 4 §

Om någon på grund av ~jukdom,
hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande behöver hjälp med att
bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall
rätten, om det behövs, förordna
god man för honom eller henne.
Förordnande får inte meddelas
utan samtycke av den för vilken
god man skall utses, om inte den
enskildes hälsotillstånd hindrar att
hans eller hennes mening inhämtas.
11 kap. 5 §
Om en god man, som har företagit en rättshandling för huvudman-
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nen, har handlat utanför sitt för- . Prop. 1987/88: 124
ordnande, är rättshandlingl'n inte Bilaga 3
bindande för huvudmannen. En
rättshandling är inte heller bindande för huvudmannen om en god
man har företagit den inom ramen
för förordnandet men utan samtycke av huvudmannen. såvida inte
huvudmannens sinnestillstånd har
hindrat att hans eller hennes mening inhämtas eller huvudmannens
mening m• annan orsak inte har
kunnat inhämtas.
Har den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en
rättsha11dling som sedvanligen företas för den dagJiga hushållningen, skall huvudmannens samtycke
anses föreligga, om han eller ho11
inte före rättshandlingen har gett
uttryck för a11nat till den mot vilken
rättshandlingen riktade sig.
11 kap. 6 §
Om en rättshandling som e11 god
man har företagit för huvudmannens räkning inte blir bindande för
huvudmannen enligt 5 §, är den
gode ma11nen skyldig att ersätta
godtroende tredje ma11 skada som
denne lider på grund härav. Detta
gäller dock inte, om rättshandlingen sak11ar bindande verkan mot huvudmanne11 till följd av någon särskild omständighet, som de11 gode
manne11 i11te kä11de till och som
tredje man inte med fog kunde förutsätta att den gode mannen skulle
känna till.

Om förvaltare
11 kap. 7 §
Om det beträffande 11ågo11 föreligger en sådan situation som anges i 4 § och det inte är tillräckligt
att god man förordnas eller att den
enskilde på något annat mindre ingripande sätt får hjälp, får rätten
förordna förvaltare för honom eller
henne. Förvaltaruppdraget skall
anpassas till den enskildes behov i
varje särskilt fall och får begränsas
till att al'se viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Rätten får
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Ö\'erlåta .åt ö1•erfurmyndare11 att
närmare bestämma uppdraget.i·
onifattning.

Prop. 1987/88: 124
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11 kap. 8 §
Endast om det finns särskilda
skäl fär rätten förordna att förvaltaruppdraget skall omf{ma
1. hul'lldmannens · riitt att .1jälr
sluta avtal om tjänst eller a11nat arbete,
2. w1d hui·udmannen genom eget
arhete har förviirwll efter det all
förmltare har fbrordnats, ·'liksom
avkastningen m· st/dan egendom
och l'ad som lzar trätt i ege11domens
ställe samt
3. vad huvudmannen efter det att
förrnltare har förordnats erluWer
ge11om gäl'll eller testame11te under
villkor all egendomen inte skall omfattas ar förvaltarens rådighet.
11 kap. 9 §
Förvaltaren har inom ramen fiir
jbrl'llltaruppdraget ensam rädighet
örer hul'udmannens egendom och
företräder d(.'.nne i alla angelägenheter som rör uppdraget.

Il kap. 10 §
Med förvaltarens samtycke får
huvudmannen själv företa riillshandlingar iiren i en a11gelägenhet
som onifattas av förvaltaruppdraget. Om verkan ai· m·tal som huvudmannen har ingäll uta11 samtycke gäller vad som föreskrii·s i 9
kap. 6 och 7 H för underäriga.
11 kap. 11 §
Om en förraltare som har företagit en rättsha11dlingf<>r hurudmannen har handlat utanför fön-altaruppdraget, är rättshandlingen inte
bindande för huvudmannen. Förl'llltaren iir i säd~mt f{1/I skyldig att
ersätta godtroe11de tredje man skada som denne lider på grund härav.
Gemensamma bestämmelser
11 kap. 12 §
Till god man eller Jörrnltare skall
utses e11 riillrädig, erfiiren och i öi·rigt lämplig man eller kvinna. Skall
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en god man förordnas att bevaka
en underårigs eller horta\'(lrande s
riitt i dödsbo och har den avlidne
gett tillkänna \'em den avlidne iinskar till god man. skall denne filrordnas, om han eller hon inte är
olämplig.
Den som är underårig får inte
vara god man eller förvaltare.
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11 kap. 13 §

När omständigheterna påkallar
det, kan flera gode män eller fiirvaltare .färordnas för samma person.
Är flera gode män eller förvaltare ans1•ariga för skada som de har
orsakat tredje man. svarar de solidariskt för ersättningen. Ersättningsbeloppet skall slutligt fördelas
mellan de ansvariga efter den grad
a\' vållande som ål'ilar dem. Om
någon saknar tillgångar att betala
sin andel me,d, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas på
samma sätt.
Il kap. 14 §
Godmanskap och förvaltarskap
står under tillsyn a1• Ö\'e1j('irmyndaren och tingsrätten.
11kap.15 §

Ansökan om förordnande m· god
man eller förvaltare får göras av
iiverf<'irmyndaren, förmyndare. den
som ansökningen m·ser. om han eller hon har fyllt sexton är. samt
hans eller hennes make och närmaste släktingar.
Ansökan om förordnande a1• förvaltare får också göras av god man
som m·ses i 4 §.
Frågor om förordnande av god
man eller j()n·a/tare skall rätten
också ta upp självmant, när anledning .fiirekommer till det.

*

11 kap. 16
I ärende om förordnande m· god
man eller förvaltare för någon som
har fvllt sexton år skall rätten hereda denne til/fiille att yttra sig. om
det kan ske.
I ärende om förordnande av god
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man enligt 4 §eller förl'altare skall,
om det inte är obehövligt, rätten
också inhämta yttrande från make
och närmaste släktingar, överförmyndaren, vårdinrättning, omsorgs nämnd och socialnämnd. Den
som ansökningen a\'ser skall i ett
sådant ärende h6ra.1· muntligen, om
det kan ske utan skada för honom
eller henne och det inte är uppenbart att han eller /zon inte förstår
vad saken gäller. Rätten kan dock
underlåta att höra den enskilde
muntligen om denne ~jälv har gjort
ansökan eller medgivit det ifrågasatta förordnandet eller det annars
finns särskilda skäl.
Myndigheter och inrättningar
som anges i andra stycket är skyldiga att lämna rätten sådana uppgifter som kan vara m• betydelse
ärendet.

Prop. 1987/88: 124
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Il kap. 17 §

Innan rätten förordnar förvaltare
skall den inhämta läkarintyg eller
annan likvärdig utredning om den
enskildes lzä/sotillstånd. Sådan utredning krävs också niir domstolen
skall ji)rordna god man enligt 4 §
utan att den enskilde har samtyckt
till det.
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter om
sådan utredning som m·ses i f6rsta
stycket.
Il kap. 18 §

Kan slutligt hes/ut ej ges omedelbart i ärende om .förordnande av
god man eller förvaltare ,får riitten.
om den enskildes angelägenheter
kräver omedelbar l'ård eller ett
dröjsmål annars skulle medföra uppenbar skada för den enskilde. förordna god man eller förvaltare för
tiden till dess ärendet slutligt avgörs. Förordnande m· detta slag ai•
god man som m·ses i 4 § eller förvaltare kan meddelas även för den
som är underårig att gälla från och
med den dag då han eller /zon h·ller
arton år.
Innan hes/ut enligt första stycket
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meddelas skall den som ansökningen avser ha fått tillfälle att yttra
sig, om det kan ske utan större tidsförlust och utan skada för honom
eller henne.
Beslut enligt första stycket får
när som helst ändras al' rätten.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

11 kap. 19 §
Om en god man eller förvaltare
inte längre behöl's, skall rätten besluta att godmanskapet eller förvaltarskapet skall upphöra. Har god
man förordnats enligt 3 § 1-5,
skall den gode mannen entledigas
så snart huvudmannen begär det.
När en god man eller förvaltare har
slutfört sitt uppdrag. skall han genast anmäla det till rätten.
En god man eller fön·altare har
rätt att på begäran bli entledigad
från sitt 11ppdrag. Skall godmanskapet eller fiirvaltarskapet fort5iitta, är han dock s/..}•ldig att krarstå
till dess en ny god man eller förvaltare har 11tsetts.
11 kap. 20 §
En god man eller förvaltare skall
entledigas, om han eller hon vid utövandet av sitt uppdrag gör sig
skyldig till missbruk eller .försummelse, om han eller hon kommer på
ekonomiskt obeslllnd och på grund
därm· är olämplig att vara god man
eller förl'a/tare eller om han eller
hon av någon annan orsak inte
längre är lämplig att inneha sitt
uppdrag.
Uppkommer fråga om att enligt
första stycket entlediga en god man
eller förl'altare och kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får rätten,
om dröjsmål skulle met{föra fara
för huvudmannen, besluta att den
gode mannen eller fi'irvaltaren skall
skiljas frän sitt 11ppdrag för tiden
till dess ärendet avgörs.

11 kap. 21 §
Ansiikan om entledigande av en
god man eller förl'altare och om
upphörande av godmwiskap eller
förvaltarskap får giiras av någon
av dem som avses i 15 §första styc-
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ket eller av den gode mannen eller
· förvaltaren.
Rätten får också självmant ta
upp frågor som avses i för.Ha stycket.
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11 kap. 22 §
Dör en god man eller fön·altare.
skall den som har boet i sin vård
utan dröjsmål anmäla förlulllandet
till den tingsrätt där godmanskapet
eller förvaltarskapet är eller skall
vara inskrivet.
11 kap. 23 §
Rätten är skyldig att på ansökan
av någon av dem som anges i 15 §
första stycket eller av den gode
mannen eller förvaltaren ompriiva
ett godmanskaps eller fiirvaltarskap.1· omfattning. Rätten kan också utan ansökan göra en sådan omprövning.
Innan rätten meddelar beslut enligt första stycket, skall den gode
mannen eller förvaltaren samt
överförmyndaren och hurudmannen beredas tillfälle att yttra sig.
Kan slutligt beslut inte ges omedelbart, får rätten, om dröjsmål
. skulle medföra fara för huvudmannen. meddela beslut i frågan för tiden till dess ärendet avgörs. I fråga
om sådant hes/ut tillämpas bestämmelserna i. 18 § andra och tredje
styckena.
11 kap. 24 §
Ingen får förordnas till god man
eller förvaltare eller entledigas från
ett sådant uppdrag utan att ha fått
tillfälle att yttra sig. Är det fråga
om beslut enligt 20 §andra stycket.
skall den gode mannen eller förvaltaren. beredas tillfälle att yttra sig.
om det inte är fara i dröjsmål.
11 kap. 25 §
Frågor om förordnande eller entledigande av god man enligt I eller
2 § tas upp a1· den tingsrätt där förmynderskapet eller motsvarande
stäl/företrädarskap är eller skall
vara inskrivet. Är det fråga om förmynderskap som inte skall vara in-

348

skrivet. ai·görs frågan· om behörig
domstol med tillämpning av
12 kap. I §andra stycket.
Uppkommer vid utredning av ett
dödsbo fråga om förordnande av
god man enligt 3 §. hör ärendet till
den tingsrätt varunder hoet lyder.
Skall god man annars förordna.i·
enligt 3 §, tas ärendet upp av tingsrätten i den ort ·diir den för vilken
god man skall förordnas har egendom eller där annars behov av god
man har yppat sig.
Andra frågor som gäller godmanskap enligt 1-3 §§ tas upp av
den tingsrätt där godmanskapet är
inskrivet.
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11 kap. 26 §
Ansökan om förordnande av god
man enligt 4 § eller m' förvaltare
tas upp av tingsrätten i den ort diir
den som m·ses med ansökningen
har sitt hemvist .eller, om han eller
hon inte har hemvist i riket, av
Stockholms tingsrätt.
Andra frågor som gäller godmanskap enli1:t 4 § eller förvaltarskap tas upp av den tingsrätt där
godmanskapet eller förvaltarskapet
är inskrivet.
11 kap. 27 §
Rättens hes/ut i frå1:or som gäller
godmanskap eller förvaltarskap får
överklagas, förutom av den som
beslutet rör, av var och en som har
rätt att göra ansökan i frågan. Förmyndare eller annan ställföreträdare får dock inte överklaga beslut
enligt 2 §första och andra styckena.
11 kap. 28 §
Rätten skall genast kungöra beslut om anordnande eller upphörande av förvaltarskap i Post-. och
Inrikes Tidningar.
12 kap. Om inskrivning av förmyndarskap

12 kap. Om inskrivning av förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap
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2§
Då någon som uppnått myndig
ålder förklarats omyndig, l'llrde
förmynderskapet inskrivet vid den
rätt, där ansökningen om omyndighet.1förklaring gjordes.

Godmanskap och förvaltarskap
skall skrivas in vid den tingsrätt där
ansökan om anordnande m· godmanskapet eller förl'llltarskapet
gjordes.

Finner rätten. där förmynderskap är inskrivet, med hänsyn till
den omyndiges eller hans föräldrars
boningsort eller av annan orsak, att
tillsynen över förmynderskapet
lämpligen bör överflyttas till annan
rätt. äge den rätt, där förmynderskapet är inskrivet, besluta därom.
Underrättelse om beslutet skall
ofördröjligen givas den rätt till vilken tillsynen sålunda överflyttas,
och varde förmynderskapet där inskrivet.

_Finner den tingsrätt där ett förmynderskap är inskrivet. med hänsyn till den omyndiges eller hans
föräldrars boningsort eller av annan
orsak. att tillsynen över förmynderskapet lämpligen bör flyttas över till
en annan tingsrätt, får den tingsrätt
där förmynderskapet är inskrivet
besluta om det. Underrättelse om
beslutet skall utan dröjsmål ges till
den tingsrätt dit tillsynen flyttas,
och förmynderskapet skall skrivas
in där.
Första stycket tillämpas även
i fråga om godmanskap enligt
Il kap. 1-3 §§. Överflyttning av
godmanskap som-avses i 11 kap. I
eller 2 .li får dock, om ii1•en förmynderskapet eller motsvarande ställföretriidarskap är inskrivet. inte ske
annat än i samband med Öl'erflyttning av detta.
Om den tingsrätt där ett godmanskap enligt I i kap. 4 § eller ett
förvaltarskap är inskrivet får kännedom om att huvudmannen har
fått sitt hemvist på en ort som hör
under en annan tingsrätt, skall den
förstnämnda tingsrätten flytta över
tillsynen dit. Underrättelse om beslutet skall utan dröjsmål ges till
den tingsrätt dit tillsynen har flyttats, och godmanskapet eller
förvaltarskapet skall skrivas in där.
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4 §

När förmynderskap inskrives,
skall rätten. där så erfordras, angiva, vilken överförmyndare det tillkommer att utöva tillsyn över förmynderskapet.
l fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap från en
överförmyndare till en annan inom
samma domsaga, skall 1•ad i 3 §
sägs äga motsvarande tillämpning.

När förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skrivs in,
skall tingsrätten, om det behövs,
ange vilken överförmyndare som
skall utöva tillsynen.
l fråga om överflyttning av tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap från en
överförmyndare till en annan inom
samma domsaga tillämpas 3 §.
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5§
Tingsrätten skall se till att förmynderskap skrivs in och förmyndare förordnas, då det skall ske.

Rutten tillser, att förmynderskap
inskril'es och förmyndare mrder
j(Jrordnad, då det skall ske.
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6§

Då rätten meddelat beslut om inskrivning av förmynderskap, skall
anteckning därom ske i förmynderskapsbok. somföre.1· vid rätten.

Då rätten har meddelat beslut om
inskrivning av förmynderskap.
godmanskap eller fiJrl'(lltarskap,
skall anteckning därom ske i förmynderskapsbok som förs hos
tinf?srätten.

13 kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares plikter

13 kap. Allmänna bestämmelser
om förmyndares. god mans och
förvaltares plikter

2§
Uppstår fråga om rättshandling
mellan myndlingen och förmyndaren eller hans make eller någon som
han företräder. äge förmyndaren ej
den rätt att företräda myndlingen,
varom i 1 § sägs. Ham syskon gemensam förmyndare, äge denne
dock företräda myndlingarna vid
arvskifte dem emellan, såframt de
ej hava inbördes stridande intressen.

Har förmyndaren slutit avtal,
vartill han, enligt vad i första stycket sägs, saknat behörighet, skall
angående sk_vldigheten att återbära
1•ad jämlikt avtalet må vara uppburet, eller att utgiva ersättning därför, vad i 9 kap. 7 § första stycket
är stadgat äga motsvarande tilllämpning.

Upphävd genom lag 1974: 1038.

Uppstår fråga om rättshandling
mellan en myndling och förmyndaren eller hans make eller någon som
han företräder. har förmyndaren
inte rätt att företräda myndlingen
enligt I §. Har syskon gemensam
förmyndare, får denne dock företräda myndlingarna vid arvskifte
dem emellan, om de inte har inbördes stridande intressen.

En god man eller förvaltare har
inte rätt att företräda sin huvudman, om det uppstår fråga om
rättshandling mellan å ena sidan
huvudmannen och å andra sidan
den gode mannen eller förvaltaren,
dennes make eller någon som den
gode mannen eller förl'([ltaren färetriider.
Har en förmyndare, god man eller förl'([/tare slutit avtal i strid med
första eller andra stycket, tillämpas
9 kap. 7 § första stycket i fråf?a om
återbärings- och ersiittningsskyldighet.

Förmyndare skall med omsorg
och nit vårda myndlingens rätt och
främja hans bästa. Härvid skall
förmyndaren se till att myndlingen.i·
medel i skälig omfattninf? används
till nylla fiir myndlingen.
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Förmyndaren skall med omsorg
och nit vårda myndlingens rätt och
friiniia hans hästa. Hiirvid skall
förmyndaren se till att myndlingens
medel i skälig omfattning användas
till nytta för myndlingen.

Gode miin och j{)rvaltare skall Bilaga 3
omsorg.1fullt och noggrant utföra
sina uppdrag. Vid förvaltning av
hul'lldmannens medel skall de se
till att medlen i skälig omfattning
används till nytta för hul'lldman- :
11en.

Har myndlingen fyllt sexton år.
bör förmyndaren, om det lämpligen
kan ske, höra myndlingen rörande
hans mening i angelägenheter av
vikt. Är myndlingen gift, skall
jäm1·iil makens mening inhämtas.

Har en myndling fyllt sexton år,
bör förmyndaren, om det lämpligen
kan ske, höra myndlingen rörande
. hans mening i angelägenheter av
vikt. Är myndlingen gift, skall även
makens mening inhämtas.
Motsl'(lrande skyldighet ål'ilar
gode män och fön·altare gentemot
huvudmannen och dennes make.
Om betydelsen a1· huvudmannens
samtycke i l'issa fall finns bestämmelser i,l I kap. 5 §.

Förmyndaren skall rörande allt
vad till förmynderskapet hörer giva
överförmyndaren ävensom rätten
de upplysningar som infordras.

Förmyndare. gode män och förvaltare skall rörande allt som hör
till förmynderskapet, godmanskapet eller förl'a/tarskapet ge överför~
myndaren och rätten de upplysningar som infordras.
7 §

För den omyndiges egendom
skall förmyndaren, såframt rätten
prömr skäl därtill vara för handen,
lämna pant eller annan säkerhet till
visst av rätten bestämt belopp. Säkerheten skall, på sätt rätten bestämmer, förvaras och förvaltas av
överförmyndaren eller i annan
lämplig ordning.

För en omyndigs egendom skall
förmyndaren, om rätten finner skiil
till det, lämna pant eller annan säkerhet till visst av rätten bestämt
belopp. Motsvarande skyldighet att
ställa säkerhet ål'ilar gode män och
förmltare. Säkerheten skall. enligt
wid rätten bestämmer, förvaras och
förvaltas ay överförmyndaren eller
i annan lämplig ordning.

8§
Har en omyndig flera förmyndare, skall de, såvitt rör egendomen, ha
hand om förmynderskapet gemensamt. Rätten kan dock förordna att tillgångarna skall för förvaltning fördelas på visst sätt mellan dem eller att
vissa tillgångar skall förvaltas av en förmyndare ensam. Den som ensam
råder över vissa tillgångar får också i!<läda den omyndige sådana förbindelser som faller inom området för dessa tillgångars förvaltning.
Står en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats. skall
vårdnaden utövas av den bland för-

Står ·en underårig inte under
vårdnad av någon förälder och har
flera förmyndare förordnats. skall
· vårdnaden utövas av den bland för-
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myndarna som rätten utser därtill.
Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva vårdnaden. om de är gifta med varandra
eller bor tillsammans under äktenskapsliknandc förhållanden. Den
eller de som har anförtrotts vårdnaden kan, om det är lämpligt. av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter.

myndarna som rätten utser därtill.
Rätten kan också utse två förmyndare att gemensamt utöva vårdnaden, om de är gifta med varandra
eller bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Den
eller de som har anförtrotts vårdnaden kan, om det är lämpligt, av rätten befrias från skyldigheten att
delta i handhavandet av den omyndiges övriga angelägenheter. Har
den som är förklarad omyndig flera
förmyndare. förordnar rätten en av
dem att ha den omsorg om myndlingens person som anges i I §.

Prop. 1987 /88: 124
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Har en omyndig flera förmyndare och kan dessa ej enas i ett ärende som
rör den omyndiges egendom och som de skall besluta i, gäller den mening
som överförmyndaren biträder. Är det fråga om en åtgärd som kräver
överförmyndarens samtycke. kan samtycke ges till åtgärden även om
förmyndarna har olika mening. I sådana fall skall överförmyndaren dock
bereda medförmyndare tillfälle att yttra sig innan överförmyndaren beslutar i saken.
Första och tredje styckena tilllämpas iil'en när någon har flera
gode män eller förl'a/tare.
9§

Förmyndare l'are pliktig att ersätta skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat den
omyndige.
Äro flera förmyndare ansvariga
för skada som de tillskyndat den
omyndige, svare de för ersättningen en för alla och alla för en. Ersättningsbcloppet varde förmyndama emellan slwli!{en fördelat efter den större eller mindre skuld
som prövas ligga enl'l1r av dem till
last. Finnes någon sakna tillKång
till gäldande av l'(/d på honom belöper, skall de övrigas ansvarighet för
bristen bestämmas efter enahanda
grtmder.

10
Vill den omyndige, sedan han blivit myndig, eller ny förmyndare
göra anspråk på ersättning efter l'lld
i 9 § stadgas, skall han, s<1framt de
handlingar, varom i 16 kap. 12 §
förmäles. överlämnats till honom
efter l'lld där sägs, inom ett år där23

Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 12./

Förmyndare, gode miin och för1•altare är skyldiga att ersätta skada
som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat den omyndige eller h11l'11dmannen.
Är flera förmyndare, gode män
eller förvaltare ansvariga för skada
som de har orsakat den omyndige
eller hm·udmannen, svarar de solidariskt för ersättningen. Ersättningsbeloppet skall slutligt fördelas
mellan de ansvariga efter den grad
av vållande som ål'ilar dem. Om
någon saknar tillgångar att betala
sin andel med, skall de övrigas ansvarighet för bristen bestämmas på
samma sätt.
§

Vill en omyndig, sedan han blivit
myndig, eller en ny förmyndare
göra anspråk på ersättning enligt
9 §. skall han, om de handlingar
som anges i 16 kap. 12 §har överlämnats till honom. inom ett år därefter väcka talan om anspråket. I
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annat fall har han förlorat sin tale- Prop. 1987/88: 124
rätt. Vad som nu har sagts gäller Bilaga 3
inte om den avgående förmyndaren
har gjort sig skyldig till brottsligt
förfarande.

efter väcka talan om anspråket. eller vare sin talan förlustiR. Vad sålunda stadgats skall ej äRa tillämpning, om den avgående förmyndaren gjort sig skyldig till brottsligt
förfarande.

Första stycket tillämpas även i
fråga om talan mot god man eller
förvaltare.
14 kap. Om vård av rätt i oskiftat
bo

14 kap. Om vård av omyndigs rätt i
oskiftat bo

1~
Har omyndig del i oskiftat bo,
skall förmyndaren, med iakttagande av vad nedan stadgas. vårda den
omyndiges rätt i boet.

Har en omyndig del i oskiftat bo.
skall förmyndaren, med iakttagande av vad nedan stadgas, vårda den
omyndiges rätt i boet. Detsamma
gäller ifråga om Rode män ochför1·altar·? som har förordnats att jårl'alta huvudmannens egendom i fall
då denne har del i oskiftat ho.

15 kap. Om förmyndares förvaltning av omyndigs egendom

15 kap. Om förvaltning av egendom

Förmyndaren vare pliktig att tillse att den omyndiges tillgångar äro
anbragta sålunda att erforderlig
trygghet finnes för deras bestånd
och skälig avkastning erhålles.

I

*

En förmyndare, god man eller
förvaltare är skyldig att se till att
den omyndiges eller huvudman- •
nens tillgångar är placerade så att
erforderlig trygghet finns för deras
bestånd och skälig avkastning erhålls.
De föreskrijicr som i 2-18 §§ reglerar förmyndares förvaltning tillliimpas också i fråga om gode män
och fön·altare.
liar egendom i dödsbo, vilken
har fi'irvaltats m· en god man som
avses i 11 kap. 3 §, efter preskription m· rätt att ta arv eller testamente eller annars tillfallit allmiinna arvsjänden. gäller i fl'llga om
egendomens försäljning
lagen
I 1928:281) om allmänna arv.~fon
den.

20 §
Gode män och jiirl'altare är berättigade att efter uppdragets sl111fiira11de ella. om uppdraget varar
längre tid än ett år. årligen erhålla
skäligt arvode .for uppdraget samt
ersättning för de utg(fter som l'llrit
skäligen påkallade f<.Jr uppdraget.i·
ji1llgiirande.
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Beslut om arvode och ersättning
för utgijier fattas m· öi·erförmyndaren. Denne bestämmer dessutom i
vad mån arvode och ersättning för
utgijier skall utgå av huvudmannen.i· medel. Arvode och ersättning
som ej skall utgå av huvudmannens
medel skall betalas av kommunen.

16 kap. Om förmyndares redovisningsskyldighet
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16 kap. Om redovisningsskyldighet
l §
Förmyndare, gode män och förvaltare är s/..}·ldiga att föra räkenskaper örer sin förvaltning m· den
omyndiges eller hurudmannens
egendom på sådant sätt att därigenom för varje år lämnas en noggrann redovisning för den omyndiges eller huvudmannens tillgångar
och skulder samt för förvaltningens
gång.

Förmyndaren vare pliktig att
örer sin förvaltning av den omyndiges e[?endom föra räkenskaper på
sådant sätt att därigenom för varje
år en 1wf;grann redovisnin[? lämnas
för den omyndiges tillgångar och
skulder samt för förvaltningens
gång.

2§

När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning, första gången tillfaller underårig, skall
förmyndaren inom en månad därefter till överförmyndaren ingiva förteckning över egendomen. Varder
den som uppnått myndig ålder förklarad omyndig skall förmyndaren,
inom tre månader från det förmynderskapet inskre1•s, till överfi.irmyndaren ingirn förteckning över den
omyndiges egendom vid tiden får
omyndi[?hetsfiirklarin[?en.

Har den omyndige efter den tid
som avses i första stycket erhållit
egendom som skall stå under för-

När egendom, som skall stå under förmyndarens förvaltning. första gången tillfaller en underårig.
skall förmyndaren inom en månad
därefter till överförmyndaren ge in
en förteckning över egendomen.

Gode män och fön•a/tare som
har förordnats att förvalta egendom skall inom två månader från
det att inskrii'ning ägt rum !Jl' in en
förteckning till Öl'erfiirmyndaren
över den egendom som omfattas al'
förordnandet. Denna skyldi[?het
gäller inte, om fiirrnltningen al'ser
andel i oskijiat dödsbo.
Förteckning som avges av en god
man som har förordnats enligt
11 kap. I § behöver endast uppta
den lösa egendom som den gode
mannen har tagit hand om.
Har den omyndige eller hul'lldmannen efter den tid som avses i
första eller andra stycket erhållit
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egendom som skall stå under förvaltning av förmyndare, god man
eller fön·altare. skall förteckning
över denna egendom ges in till
överförmyndaren inom en månad
därefter.
Är det andel i oskiftat bo som har
tillfallit en omyndig eller huvudman, skall förteckning ges in först
inom en månad efter det bodelning
eller skifte har skett.
Har rätten beslutat u(l·idga 0111fattninge11 av en god ma11s eller
förmltares uppdrag när det gäller
a11nan egendom.1förl'altning än
som m·ser andel i oskiftat bo. skall
de11 gode manne11 eller förvaltaren
inom en månad frå11 beslutet till
överförmyndare11 ge in en förteckning över den egendom som omfattas av det utvidgade uppdraget.

myndarens förvaltning, skall förteckning över denna egendom ingivas till överförmyndaren inom en
månad därefter.

Är det andel i oskiftat bo som
tillfallit omyndig. skall förteckning,
varom ovan stadgas. ingivas först
inom en månad efter det bodelning
eller skifte skett.

Å förteckning som avses i 2 §
skall förmyndaren teckna försäkran
under edlig förpliktelse, att hans
uppgifter iiro i allo riktiga och att ej
något är med vilja och vetskap utelämnat. Rätten äge vid vite förelägga honom att bestyrka detta med
ed. såframt yrkande därom framställes av överförmyndaren eller
det e/je st finnes påkallat. Har annan tagit befattning med den omyndiges egendom, mil ock edgång
ålligga.1· honom. om skäl ära därtill.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

På förteckning som avses i 2 §
skall förmyndaren, gode ma1111e11
eller förvaltaren teckna försäkran
under edlig förpliktelse att hans
uppgifter är till alla delar riktiga
och att inte något är med vilja och
vetskap utelämnat. Rätten får vid
vite förelägga honom att bestyrka
sin försäkran med ed. om yrkande
om detta framställs av överförmyndaren eller det annars är påkallat.
Om det finns skäl till det, kan edgång också åläggas annan som har
tagit befattning med de11 omyndiges eller huvudmannens egendom.
4§

Saknar omyndig tillgångar. då
förmynderskap för honom inskrives, skall förmyndaren göra anmälan därom till överförmyndaren
inom tre månader från det inskrivningen ägde rum.

Vad i 3 § stadgas skall i tillämpliga delar gälla anmälan, varom i
första stycket sägs.

Saknar en omyndig eller huvudman tillgångar, då förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap
skrivs in, skall förmyndaren. gode
mannen eller förvaltaren göra anmälan om detta till överförmyndaren inom tl'å månader från det inskrivningen ägde rum.
Vad som föreskrivs i 3 § !">kall i
tillämpliga delar gälla en sådan anmälan som a\'ses i första stycket.
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5
Före den I mars varje år avgil'e
förmyndaren till överförmyndaren
årsräkning, innefattande redogörelse för förvaltningen under föregående år eller den del av året. varunder förmyndaren innehaft sin befattning. Då förmyndarens befattning upphör, skall förmyndaren
ofördröjligen till överförmyndaren
avgiva sluträkning, avseende förvaltningen under det löpande året
intill befattningens upphörande.
I årsräkning och sluträkning skola upptagas tillgångar och skulder
vid början av den tid räkningen avser. en sammanställning av inkomster och utgifter under nämnda tid
samt tillgångar och skulder vid
samma tids utgång.

§2

Före den I mars varje år skall
förmyndaren till överförmyndaren
m·ge årsräkning, innefattande redogörelse för förvaltningen under föregående år eller den del av året
varunder förmyndaren innehaft sin
befattning. Då förmyndarens befattning upphör. skall förmyndaren
ofördröjligen till överförmyndaren
avge sluträkning. avseende förvaltningen under det 'löpande året intill
befattningens upphörande.
I årsräkning och sluträkning skall
upptas tillgångar och skulder vid
början av den tid räkningen avser,
en sammanställning av inkomster
och utgifter under nämnda tid samt
tillgångar och skulder vid samma
tids utgång.
Första och a11dra stycke11a gäller
i tillämpliga delar även god ma11
och förvaltare.
Har rätten inskränkt omfattningen av en god mans eller förvaltares
uppdrag, gäller reglerna om slutriikning i fräga om den egendom
som inte längre omfattas av uppdraget.
Upphör ett godmanskap enligt 11
kap. I § innan tid för al'girande av
årsriikning eller slutriikning rörande förmynderskapet för den omyndige inträffar. får sluträkning rörande godmanskapet begränsas till
att avse en redogörelse endast för
de åtgärda som .har vidtagits lll'
de11 gode mwmen. l övrigt skal/förmyndaren al'ge en redogörelse för
förvaltningen m• den omyndige.i·
egendom även under den tid som
godmanskapet har l'arat.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

6§

Har förmyndaren till överförmyndaren ingivit anmälan eller annan haridling, enligt vilken den omyndige saknar tillgångar eller icke
har andra tillgångar än lösören, som
ej lämna inkomst, vare förmyndaren fri från skyldighet att avgiva
räkning, intill dess genom föryttring
2

Senaste lydelse 1985:941.

Har förmyndaren, den gode
mannen eller förvaltaren till överförmyndaren gett in en anmälan eller annan handling, enligt vilken
den omyndige eller huvudmannen
saknar tillgångar eller inte har andra tillgångar än lösören som inte
lämnar inkomst. är förmyndaren fri
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av sådana lösören eller eljest tillgångar av annan beskaffenhet tillfalla den omyndige.

från skyldighet att a1·ge räkning, intill dess genom föryttring av sådana
lösören eller annars tillgångar av
annan beskaffenhet til(faller den
omyndige eller huvudmannen.
Överförmyndaren får i annat fall
för visst år eller tills vidare befria
förmyndaren, den gode manne11 eller förvaltare11 från att m·ge räkning
eller medge att sådan upprättas i
förenklad form, om det med hänsyn
till tillgångarnas ringa värde eller
beskaffenhet kan ske utan fara för
den omyndige eller huvudmannen.

Överförmyndaren må i annat fall
för visst år eller tills vidare befria
förmy11dare från att avgiva räkning
eller medgiva att sådan upprättas i
förenklad form. där det med hänsyn till tillgångarnas ringa värde eller beskaffenhet fi1111es kunna ske
utan fara för den omyndige.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

'.' §

I förteckning över omyndigs
egendom så ock i årsräkning och
sluträkning skola tillgångar och
skulder fullständigt a11givas med
uppgift å de särskilda tillgångarnas
värde. Finnes hos den omyndige
pantbrev som avser honom tillhörig
fastighet eller tomträtt. skall detta
särskilt angims. Äro medel insatta
hos bank eller kvarstå medel hos
försäkringsbolag. skall uppgift lämnas om den räkning, varå medlen
innestå. I fråga om värdepapper,
som ej äro nedsatta hos bank efier
vad i 15 kap. stadgas, skall nummer eller annan beteckning anmärkas. Finnas tillgångar som stå un-.
der den omyndiges eller annans särskilda förvaltning, skall förmyndarenjiimviil lämna uppgift därom, stl
ock om dessa tillgångars värde. såframt det är honom kunnigt. Skola i
årsräkning eller sluträkning upptagas tillgångar eller skulder, för vilkas fullständiga angivande erfordras utförlig uppräkning, må beträffande dem hänvisning göras till förut avgiven förteckning eller årsräkning, diir det lämpligen kan ske.
Förteckning och räkning skola
innehålla fullständig uppgift å förmyndarens och den omyndigcs
namn och hemvist samt förmyndarens postadress.

I förteckning över en omyndigs
egendom samt i årsräkning och
sluträkning skall tillgångar och
skulder fullständigt anges med uppgift om de särskilda tillgångarnas
värde. Finns hos den omyndige
pantbrev som avser honom tillhörig
fastighet eller tomträtt, skall detta
särskilt anges. Är medel insatta hos
bank eller krarstår medel hos försäkringsbolag, skall uppgift lämnas
om den räkning där medlen i1111estilr. l fråga om värdepapper,
som ej är nedsatta hos bank enligt
bestämmelserna i 15 kap. skall
nummer eller annan beteckning anmärkas. Finns det tillgångar som
står under den omyndiges eller annans särskilda förvaltning, skall
förmyndaren även lämna uppgift
därom samt om dessa tillgångars
värde, om han känner till det. Skall
i årsräkning eller sluträkning upptas tillgångar eller skulder, för vilkas fullständiga angivande erfordras utförlig uppräkning, får beträffande dem hänvisning göras till förut avgiven förteckning eller årsräkning, om det lämpligen kan ske.
Förteckning och räkning skall innehålla fullständig uppgift om förmyndarens och den omyndiges
namn och hemvist samt förmyndarens postadress.
Första och a11dra styckena gäller
i tilliimpliJ?a delar även för f?Od man
och fårvaltare.
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Innehåller
förteckning
över
omyndigs egendom uppgift å tillgångar som på grund av bodelning,
arv. testamente eller gåva tillfallit
den omyndige, eller upptager årsräkning eller si uträkning sådana tillgångar. om vilka uppgift förut ej
lämnats. skall vid förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller gåvobrev. om sådant finnes, så ock av
bouppteckning. diir den ej förut ingirits till överförmyndaren. Är
handling, varom nu sagts av vidlyftig beskaffenhet, må avskriften
lämnas allenast i erforderliga delar.
Upptager förteckning, årsi;äkning eller sluträkning värdehandlingar som ej iiro nedsatta hos riksbanken eller annan bank efter vad i
15 kap. stadgas, skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg
av två personer. att värdehandlingarna finnas i förmyndarens
förvar. Innestå medel hos bank,
skall genom bevis från banken styrkas hur mycket som innestår, sä
ock i vad mån förbehåll gjorts att
medlen nul uttagas utan överförmyndarens samtycke.

Innehåller
förteckning
över
omyndigs eller lzurndmans egendom uppgift om tillgångar som på
grund av bodelning. arv, testamente eller gåva tillfallit den omyndige
eller h111'11dmannen, eller upptar
årsräkning eller sluträkning sådana
tillgångar, om vilka uppgift förut ej
lämnats. skall vid förteckningen eller räkningen fogas besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling. testamente eller gåvobrev, om sådant .finns, samt av bouppteckning. om den ej förut har
getts in till överförmyndaren. Är
handling. som nu m·ses av vidlyftig
beskaffenhet. fllr avskriften lämnas
i erforderliga delar.
Upptar förteckning, årsräkning
eller sluträkning värdehandlingar
som ej är nedsatta hos riksbanken
eller annan bank enligt bestämmelserna i 15 kap., skall vid förteckningen eller räkningen fogas intyg
av två personer. att värdehandlingarnafinn.1· i förmyndarens, gode
mannens eller förvaltarens förvar.
lnnestår medel hos bank. skall genom bevis från banken styrkas hur
mycket som innestår samt i vad
mån förbehåll gjorts att medlen fclr
tas ut utan överförmyndarens samtycke.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

9 §

Möter till följd av förmynderskapets vidlyftiga beskaffenhet eller av
annan orsak hinder att inom tid,
som är för varje särskilt fall bestämd. avlämna förteckning. årsräkning eller sluträkning, skall
inom samma tid anmälan om hindret göras till överförmyndaren. och
utsätte denne ny tid, inom vilken
förmyndaren har att ingiva handlingen.

3

Senaste lydelse 1987:790.

Möter till följd av förmynderskapets. godmanskapets t'ller Jörmltarskapets vidlyftiga beskaffenhet
eller av annan orsak hinder att inom
den tid. som är för varje särskilt fall
bestämd. avlämna förteckning. årsräkning eller sluträkning. skall
inom samma tid anmälan om hindret göras till överförmyndaren.
Denne skall i sä fall sätta ut en ny
tid, inom vilken förmyndaren, gode
mannen eller fi'irwiltaren har att ge
in handlingen.
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10 §

Försummar förmyndaren att i
rätt tid al'gil'a förteckning, årsräkning eller si uträkning eller anmälan,
mrom i 4 § sägs. anmiile överförmyndaren försummelsen hos rätten, och äge rätten att genom vite
tillhålla förmyndaren att fullgöra
sitt åliggande. Innan anmälan göres
efter vad nyss är sagt, skall överförmyndaren, där det lämpligen
kan ske, erinra förmyndaren om
hans skyldighet.

Försummar förmyndaren, gode
mannen eller förvaltaren att i rätt
tid m•ge förteckning, årsräkning eller sluträkning eller anmälan som
m·ses i 4 §. skall överförmyndaren
anmäla försummelsen hos rätten,
som genom vite kan tillhålla den
försumlige att fullgöra sitt åliggande. Innan anmälan görs, skall överförmyndaren, om det lämpligen kan
ske, erinra förmyndaren, gode
mannen eller förvaltaren om hans
skyldighet.

11
Då förmyndarens befattning upphör, vare förmyndaren pliktig att
till myndlingen, om han blivit myndig, eller, om förmynderskapet
övergått å annan, till denne ofördröjligen utgiva de tillgångar som
förmyndaren för myndlingens räkning har om händer.

§

12
Sedan av förmyndaren avgiven
sluträkning blivit granskad. skall
överförmyndaren till den som ä,;er
mottaga redovisning för förmyndarens förvaltning överlämna, förutom sluträkningen. hos överförmyndaren förvarad förteckning
över den omyndiges tillgångar och
skulder, så ock samtliga de räkningar som avgivits under hela den tid
omyndighetstillståndet varat. Var
förmyndaren, då hans befattning
upphörde, fri från skyldighet att avgiva si uträkning, skola de handlingar, varom ornn siigs, av överförmyndaren tillställas den som ä,;er
mottaga redovisning, endast säframt denne eller den avgående förmyndaren framställer begäran därom eller ock överförmyndaren, på
sätt i 17 kap. 4 § säf?S, å sådan
handling gjort anteckning om anmärkning. utan att anmärkningen
föranlett ansökan till rätten.
Hava de handlingar som avses i

§

Prop. 1987/88: 124
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Då förmyndarens befattning upphör, är förmyndaren skyldif? att till
myndlingen, om denne blivit myndig, eller, om förmynderskapet
övergått till någon annan, till denne
ofördröjligen utge de tillgångar som
förmyndaren har hand om för
myndlingens räkning. Motsrnrande
skyldighet åvilar en god man eller
förvaltare när uppdraget upphör,
inskränks eller övergår till någon
annan.

Sedan av förmyndaren avgiven
sluträkning blivit granskad, skall
överförmyndaren till den som skall
ta emot redovisning för förmyndarens förvaltning överlämna, förutom sluträkningen. hos öve1formyndaren förvarad förteckning
över den omyndiges tillgångar och
skulder, liksom samtliga de räkningar som avgivits under hela den
tid denne rnrit omyndig. Var förmyndaren, då hans befattning upphörde, fri från skyldighet att avge
sluträkning, skall handlingarna av
överförmyndaren tillställas den
som skall ta emot redovisning, endast om denne eller den avgående
förmyndaren framställer begäran
därom eller överförmyndaren, enligt vad som sägs i 17 kap. 4 *·på
sådan handling gjort anteckning om
anmärkning, utan att anmärkningen
föranlett ansökan till rätten.
Har de handlingar som avses
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första stycket tillställts ny förmyndare, åligger det denne att inom två
månader därefter till överförmyndaren
återställa
handlingarna.
Överförmyndaren skall vid handlingarnas överlämnande skriftligen
erinra förmyndaren härom. Försummar förmyndaren alt återställa
handlingarna, skall vad i 10 § stadgas om påföljd av försummelse,
varom där sägs, äga motsvarande
tillämpning.
Skall åtgärd, mrom i första stycket sägs, vidtagas av överförmyndaren. och varder den avgående
förmyndarens förvaltning godkänd
av myndlingen eller ny förmyndare.
innan handlingarna tillställts honom, 1•are godkännandet utan verkan.

första stycket tillställts en ny förmyndare. åligger det denne att
inom två månader därefter till överförmyndaren återställa handlingarna. Överförmyndaren skall vid
handlingarnas överlämnande skriftligen erinra förmyndaren härom.
Försummar förmyndaren att återställa handlingarna. tillämpas bestämmelserna i 10 om påföljd av
försummelse som avses där.

Prop. 1987/88: 124
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*

Skall åtgärd som arses i första
stycket l'idtas av överförmyndaren,
och blir den avgående förmyndarens förvaltning godkänd av myndlingen eller ny förmyndare, innan
handlingarna tillställts honom. är
godkännandet utan verkan.

Bestämmelserna i fiJrsta-tredje
styckena om förmyndare och
omyndig tillämpas också ifråga om
god man, förvaltare och huvudman.

IH
När förmyndarens befattning
upphört, skola de rörande fiirmynderskapet förda räkenskaper samt
de betalningsbevis och andra handlingar, som finnas förvarade till
styrkande av särskilda poster i räkenskaperna, av förmyndaren hållas jOr granskning tillgängliga å tid
och ort som i händelse av tvist bestämmas av överförmyndaren. Sedan tiden för väckande av talan om
ersättning mot förmyndaren gått till
ända eller, där sådan talan väckts,
målet blivit avgjort genom laga
kraft ägande dom, skola nämnda räkenskaper och handlingar utgivas
till den som äger mottaga redovisning för förmyndarens förvaltning.

När förmyndarens, gode mannens eller förvaltarens befattning
har upphört, skall de rörande uppdraget förda räkenskaper samt de
betalningsbevis och andra handlingar, som.finns förvarade till styrkande av särskilda poster i räkenskaperna, av förmyndaren. gode
mannen eller förrnltaren hållas tillgiingliga för granskning pä den tid
och ort som i händelse av tvist bestäms av överförmyndaren. Sedan
tiden för väckande av talan om ersättning mot förmyndaren. gode
mannen eller förvaltaren gått till
ända eller. om sådan talan väckts.
målet blivit avgjort genom laga
kraft ägande dom, skall nämnda räkenskaper och handlingar utges till
den som skall ta emot redovisning
för förmyndarens. gode mannens
eller förmltarens förvaltning.

14 §
Vad i 5-13 §§ stadgas om förmyndare, skall om förmyndaren är
död, äga motsvarande tillämpning
å hans dödsbo eller, diirest hans

Vad som i 5-13 §~ föreskrh·s om
förmyndare. god man och förvaltare skall, om förmyndaren, gode
mannen eller fiirvaltaren är död,
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kvarlåtenskap är avträdd till konkurs, konkursförvaltningen.

tillämpas pil dennes dödsbo eller,
om kvarlåtenskapen är avträdd till
konkurs, konkursförvaltningen.

17 kap. Om tillsyn över förmyndares förl'altning

17 kap. Om tillsyn över förl'altningen

Prop. 1987/88: 124
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7§
Bestämmelserna i 1-6 §§ om
förmyndare och omyndig tillämpas
också i fråga om god man, förl'altare och huvudman.

Upphävd genom lag 1974:1038.

19 kap. Om överförmyndare

19 kap. Om överförmyndare
17§

Överförmyndare och överförmyndarnämnd äro skyldiga att föra
bok angående de förmynderskap
och godmanskap som inskrivits och
stå under deras tillsyn. Över ärenden rörande förmynderskap, vilka
ej inskrivits. skall särskild förteckning föras.

Överförmyndare och överförmyndarnämnd är skyldiga att föra
bok angående de förmynderskap.
godmanskap och.förvaltarskap som
har inskrivits och står under deras
tillsyn. Över ärenden rörande de
förmynderskap, som ej inskrivits,
skall särskild förteckning föras.

20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången

20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången
I

~4

I mål om faderskap, vårdnad.
umgänge och underhåll tillämpas
14 kap. 17 och 18 !i!i äktenskapsbalken.

I mål om faderskap. vårdnad,
umgänge. underhåll och omyndighet~förklaring eller dess hävande
tillämpas 14 kap. 17 och 18 ~~ äktenskapsbalken.
:: §

Vistas den, mot vilken talan enligt denna balk riktas. på okänd ort.
skall hans rätt i saken bevakas av
god man enligt 18 kap. Detsamma
gäller. om han vistas på känd ort
utom riket men stämningen eller
andra handlingar i målet ej kunna
delges honom eller han underlåter
att ställa ombud för sig och särskilda skäl föreligga att förordna god
man. Gode mannen skall samråda
med part för l'ilken han har förord1wts, i den mån det kan ske.
I fråga om ersättning till god
man som avses i första stycket gäller l'ad som föreskrives i JO kap.
13 § om ersättning åt rättegångsbiträde.
4

Senaste lydelse 1987: 790.

Vistas den. mot vilken talan enligt denna balk riktas. på okänd ort.
skall hans rätt i saken bevakas av
god man enligt / / kap. Detsamma
gäller. om han vistas på känd ort
utom riket men stämningen eller
andra handlingar i målet ej kan delges honom eller han underlåter att
ställa ombud för sig och särskilda
skäl föreligger att förordna god
man.

Har ansökan om förl'{l/tare
gjorts beträffande någon som uppenbarligen inte .fiJrstär l'{ld saken
gäller eller skulle lida skada ar att
få del m· ansökningen, skall rätten

362

Rättegångsbalkens bestämmelser om hämtning av part äga motsmmnde tillämpning på den som i
annan egenskap än vittne eller sakkunnig skall höras i mål eller ärende som m·ses i denna balk.
Då fråga är om omyndighetsförklaring, bör iakttagas att förordnande om skyldighet att inställa sig
personligen ej ges beträffande den
som avses med ansökningen. om
inställelsen skulle kunna medföra
men eller fara för honom.

förordna en god man enligt 11 kap.
att företräda honom eller henne i
ärendet och bt'J'aka hans l'/lu henne.1· rätt.
En god man som avses i första
eller andra stycket skall samråda
med den part för l'ilken han har
förordnats, i den mån det kan ske.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

2a§
Har ansökan gjorts om förvaltare och föreligger inte f{ill som avses
i 2 § andra stycket, skall rätten förordna ett biträde att bevaka den
enskildes rätt i ärendet, om det inte
är uppenbart att ett biträde inte behörs. Ett rättegångsbiträde skall
också förordnas, om den som har
förvaltare begär att förvaltarskapet
skall upphöra eller iindras och det
inte är uppenbart att ett biträde
inte behövs.

2b §
Den som har förordnats till god
man enligt 2 § eller rättegångsbiträde enligt 2 a § har efier rättens
prövning rätt till skälig ersättning
av allmänna medel för arbete,
tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Kostnaden skall
stanna på staten, såvida inte motparten till den, för vilken god man
eller rättegångsbitriide har förordnats, skäligen bör åläggas att ersätta staten kostnaden.

2c §
Rättegångsbalkens bestämmelser om hämtning av part tillämpas
också på den som i annan egenskap
än vittne eller sakkunnig skall höras i mål eller ärende som avses i
denna balk.

5§
Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
förrriyndare och förmynderskap
gälla i tillämpliga delar beträffande
god man och godmanskap. Härvid

Bestämmelserna i 3 och 4 §§ om
förmyndare och förmynderskap
gäller i tillämpliga delar beträffande
god man och godmanskap samt för-
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valtare och förvaltarskap. Härvid
skall bestämmelserna om omyndig,
dennes make och närmaste anhöriga, när det är fråga om godmanskap som avses i 11 kap. 3 eller 4 §,
gälla den för vilken god man har
förordnats och dennes make och
närmaste släktingar samt i fråga
om förvaltarskap den för 1·ilkenförvaltare har förordnats och dennes
make och närmaste släktingar. Är
det fråga om godmanskap för en
omyndig, har i ärende som avses i
3 § även förmyndaren sådan behörighet som anges där.

skola bestämmelserna om omyndig, hans make och närmaste fränder. då fråga är om godmanskap
som avses i 18 kap. 3 eller 4 §.gälla
den, för vilken god man förordnats,
samt dennes make och närmaste
fränder. Då fråga är om godmanskap för omyndig, har i ärende som
avses i 3 § även förmyndaren sådan
behörighet som anges där.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

8§
Beslut eller dom. som i mål om
omyndighetsförklaring eller i ärende om förmynderskap eller godmanskap enligt denna balk meddelas av överförmyndaren eller rätten, länder till efterrättelse utan
hinder av att talan föres däremot.
Vad som nu har sagts gäller ej rättens avgörande, varigenom avtal
om sammanlcvnad i oskiftat bo
häves eller förmyndare eller god
man dömes till utgivandc av försuttet vite.

Beslut som i ärende om förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap enligt denna balk meddelas
av överförmyndaren eller rätten
länder till efterrättelse utan hinder
av att beslutet överklagas. Vad som
nu har sagts gäller ej rättens avgörande,
varigenom
avtal
om
sammanlevnad i oskiftat bo hävs eller förmyndare, god man eller förvaltare döms till utgivandc av försuttet vite.

P§

Mot beslut som underrätt har
meddelat under rättegången i frågor
som avses i 6 kap. 20 §. 7 kap.
15 §, 10 kap. 14 §. 11 kap. 15 eller
16 § eller 18 kap. 14 §. skall talan
föras särskilt.

Beslut som tingsrätten har meddelat under rättegången i frågor
som avses i 6 kap. 20 §, 7 kap.
15 §. 10 kap. 16 eller 17 § eller
11 kap. 18 §, 20 §andra stycket eller 23 § tredje stycket skall överklagas särskilt.

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989:
2. Den som vid ikraftträdandet är omyndigförklarad enligt äldre bestämmelser skall tills vidare, dock läng~.t till utgången av år 1990, anses ha
förvaltare enligt 11 kap. 7 § i dess nya lydelse. Härvid skall förmyndaren
anses vara förvaltare med uppdrag att bevaka huvudmannens rätt, förvalta
, huvudmannens egendom och sörja för hans eller hennes person.
3. Förordnande av god man som har skett enligt äldre bestämmelser
skall anses ha meddelats enligt motsvarande nya bestämmelser i 11 kap.
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3 Förslag till
Lag om ändring i vallagen ( 1972: 620)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 § samt 4 kap. 2 och 11 §§ vallagen
(1972: 620) 1 skall ha följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuwmmde lydelse

2 kap

H
Vid tillämpning av 2 § beräknas
antalet röstberättigade på grundval
av stommarna till mantalslängderna
för året. Vid beräkningen anses
som röstberättigad varje svensk
medborgare som fyllt eller senare
under kalenderåret fyller aderton år

Vid tillämpning av 2 § beräknas
antalet röstberättigade på grundval
av stommarna till mantalslängderna
för året. Vid beräkningen anses
som röstberättigad varje svensk
medborgare som fyllt eller senare
under kalenderåret fyller arton år.

och som ej pli grund m· domstols
förklaring är eller efter uppnädd
myndiglzetsälder skall förbli omyndig.
Lydelse enligt prop. 1987188: 21
4 kap
2§

I allmän röstlängd tas upp svensk medborgare som den I juni enligt
länsskattemyndighetens personband är kyrkobokförd i valdistriktet och
som har fyllt eller före den I september det år röstlängden upprättas fyller
sjutton år. Om en beslutad ändring i den kommunala indelningen skall
träda i kraft vid följande årsskifte, tas i längden upp den som skall vara
kyrkobokförd i distriktet enligt den nya indelningen.
Under de förutsättningar som i första stycket anges för svenska medborgare tas i röstlängden upp även de utlänningar som enligt länsskattemyndighetens personband har varit kyrkobokförda i riket den I november de
tre åren närmast före valåret.

Den som dl'l1 l juni enligt länsskattemyndighetens personband pä
grund av domstols förklaring är eller efter uppnädd myndighets<llder
skal/förbli omyndig tas dock ej upp
i längden.
För den som ej fyllt aderton år den I september det år röstlängden
upprättas antecknas den dag då han blir röstberättigad.
För utlänningar antecknas att rösträtt ej föreligger vid val till riksdagen.
11 §
Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till
riksdagen. om han varit kyrkobok-

1

Lagen omtryckt 1985: 203.

Svensk medborgare som ej är bosatt i riket har rösträtt vid val till
riksdagen, om han varit kyrkobok-
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förd här någon gång och ej på ,;nmd
av 3 kap. 2 § re,;erin{:sformen är
utesluten frän riistrii tt.

förd här någon gång och har uppnått arton års ålder senast på ni/dagen.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Svensk medborgare skall anses bosatt utom riket, om han enligt läns-..
skattemyndighetens personband ej är kyrkobokförd här.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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4 Förslag till
Lag om ändring i kommunallagen (1977: 179)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 §kommunallagen (1977: 179) skall ha
följande lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 kap.
3§

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kommunfullmäktige
har den som är kyrkobokförd i
kommunen och som har uppnått
aderton års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av domstol har dock ej rösträtt.
Den som ej är svensk medborgare
har rösträtt endast om han har varit
kyrkobokförd i riket den I november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har en
röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kommunfullmäktige
har den som är kyrkobokförd i
kommunen och som har uppnått
aderton års ålder senast på valdagen. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt endast om han
har varit kyrkobokförd i riket den I
november de tre åren närmast före
valåret. Varje röstberättigad har en
röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i landsting har den som är
vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i
kommun inom landstingskommunen.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.
rö~tberättigad

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1982: 1052) om församlingar och
kyrkliga samfälligheter

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

*

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 3 lagen (1982: 1052) om församlingar
och kyrkliga samfälligheter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kyrkofullmäktige har
den som är kyrkobokförd i församlingen, är medlem av svenska kyrkan och har uppnått arton års ålder
senast på valdagen. Den som är
om.vndigfiirklarad av domstol har
dock inte rösträtt. Den som inte är
svensk medborgare har rösträtt endast om han eller hon har varit kyrkobokförd i riket den I november
de tre åren närmast före valåret.
Varje röstberättigad har en röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och
suppleanter i kyrkofullmäktige har
den som är kyrkobokförd i församlingen. är medlem av svenska kyrkan och har uppnått arton års ålder
senast på valdagen. Den som inte är
svem.k medborgare har rösträtt endast om han eller hon har varit kyrkobokförd i riket den I november
de tre åren närmast före valåret.
Varje röstberättigad har en röst.

Den som är kyrkobokförd i en icke-territoriell församling har inte rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kyrkofullmäktige i annan
församling.
Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger
avgörs på grundval av en före valet upprättad röstlängd.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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7 Förslag till
Lag om ändring i äktenskapsbalken

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken
dels att 2 kap. 2 § skall upphöra att gälla.
dels att 3 kap. 2 §. 6 kap. 4 §och 18 kap. I *skall ha följande lydelse.

Nurarande lydelse

Föresla{ien lydelse
3 kap.

H
Den som varken är eller skall vara kyrkobokförd här i landet skall vid
hindersprövningen visa upp ett intyg av utländsk myndighet om sin behörighet att ingå äktenskapet, om ett sådant intyg kan anskaffas.
Om det fordras tillstånd eller
samtycke till äktenskapet, skall bevis om tillståndet eller samtycket
visas upp vid hindersprövningen.

Om det fordras tillstånd till äktenskapet. skall bevis om tillståndet
visas upp vid hindersprövningen.

6 kap.

4

*

Kan den ena maken på grund av
sjukdom eller bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll, får den andra maken i behövlig
omfattning lyfta den sjuka eller
bortavarande makens inkomst och
avkastning av dennes egendom
samt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta
gäller dock ej. om samlevnaden
mellan makarna har upphört eller
om det finns fullmäktig, förmyndare eller god man för den sjuka eller
bortavarande maken.

Kan den ena maken på grund av
sjukdom eller bortavaro inte själv
sköta sina angelägenheter och fattas det medel för familjens underhåll. får den andra maken i behövlig
omfattning lyfta den sjuka eller
bortavarande makens inkomst och
avkastning av. dennes egendom
samt kvittera ut banktillgodohavanden och andra penningmedel. Detta
gäller dock ej. om samlevnaden
mellan makarna har upphört eller
om det finns fullmäktig. förmyndare. god man eller förmltare för den
sjuka eller bortavarande maken.

Rättshandling som avses i första stycket är bindande för den sjuka eller
bortavarande maken även om medlen inte behövdes för familjens underhåll. såvida tredje man varken insåg eller borde ha insett att behovet inte
förelåg.
18 kap.
I §

Om den som talan enligt denna
balk riktas mot saknar känt hemvist
och det inte heller kan klarläggas
var den parten uppehåller sig. skall
denne.s rätt i saken bevakas av god
man enligt 18 kap. föräldrabalken.
Detsamma gäller. om den som har
känt hemvist utom riket inte kan
nås för delgivning eller om denne
underlåter att utse ·ombud för sig

24

Riksdagen 1987188. I sam/. Nr/:!../

Om den som talan enligt denna
balk riktas mot saknar känt hemvist
och det inte heller kan klarläggas
var den parten uppehåller sig, skall
dennes rätt i saken bevakas av god
man enligt 11 kap. föräldrabalken.
Detsamma gäller. om den som har
känt hemvist utom riket inte kan
nås för delgivning eller om denne
underlåter att utse ombud för sig
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och det finns särskilda skäl att förordna god man.
Gode mannen skall samråda med
den som han har förordnats för. om
det kan ske. I fråga om ersättning
till gode mannen gäller JO kap. 13 -~
föräldrabalken.

och det finns särskilda skäl att förordna god man.
Gode mannen skall samråda med
den som han har förordnats för, om
det kan ske. I fråga om ersättning
till gode mannen gäller 20 kap. 2
h §föräldrabalken.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

8 Förslag till
Lag om ändring i ärvdabalken 1
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 9 och 11 §§. 17 kap. 2 §. 18 kap. 2 §.
19 kap. I och 18 §§. 20 kap. 8 §samt 24 kap. 4 och 5 §§ ärvdabalken skall
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

F6res/agen lydelse
12 kap.
9§

Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller
genom annat otillbörligt förfarande
uppenbarligen äventyrar ägarens
bästa, må rätten på ansökan ålägga
honom att ställa säkerhet för egendomen eller ock förordna, att denna
skall ställas under vård och förvaltning av god man som avses i 18
kap. föräldrabalken.
För skada. som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet fil/skyndat ägaren, skall ersättning gäldas, då nyttjanderätten
upphör eller egendomen ställes under vård och förvaltning av god
man.

Om nyttjanderättshavaren genom vanvård av egendomen eller
genom annat otillbörligt förfarande
uppenbarligen äventyrar ägarens
bästa, får rätten på ansökan ålägga
honom att ställa säkerhet för egendomen eller också förordna, att
denna skall ställas under vård och
förvaltning av god man som avses i
I I kap. föräldrabalken.
För skada, som nyttjanderättshavaren uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat ägaren, skall ersättning betalas, då nyttjanderätten
upphör eller egendomen ställs under vård och förvaltning av god
man.

11 §

Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen. till betryggande av hans rätt, sättas under
särskild vård. skall den, där ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man som avses i 18 kap. föräldrabalken.

Skall enligt testamente någon
njuta avkomst av egendom i kvarlåtenskapen och egendomen. till betryggande av hans rätt, sättas under
särskild vård. skall den. där ej annat följer av testamentet, ställas under förvaltning av god man som avses i I I kap. föräldrabalken.

17 kap.
2§

Avsäger sig arvinge, genom godkännande av testamente eller eljest,
skriftligen hos arvlåtaren sin rätt till arv, är det gällande. Bröstarvinge äger
dock utfå sin laglott, med mindre han avstått från denna mot skäligt
vederlag eller ock egendom, svarande mot laglotten, tillkommer arvingens
make enligt testamente eller tillfaller hans avkomlingar enligt lag eller
testamente med föreskrift om fördelnirig på sätt om bröstarv är stadgat.
/',)må underårig avsäga sig arv, ej
heller omyndififörklarad utan förmyndarens skriftliga samtycke.

1

Balken omtryckt 1981: 359.

En underårig får inte avsäga sig
arv.
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Där ej annat framgår av omständigheterna, gäller arvsavsägelse
ock mot arvinges avkomlingar.

Om något annat inte framgår av
omständigheterna, gäller arvsavsägelse också mot arvinges avkomlingar.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

18 kap.
2§

Till dess att egendomen har tagits
om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har
att förvalta boet, skall egendomen,
om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan,
vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars
kan ta hand om egendomen. Den
som har tagit hand om egendomen
skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare,
göra anmälan hos rätten enligt 18
kap. föräldrabalken. Vad som har
sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Till dess att egendomen har tagits
om hand av samtliga dödsbodelägare eller av den som i annat fall har
att förvalta boet, skall egendomen,
om den ej står under vård av förmyndare, syssloman eller annan,
vårdas av delägare som sammanbodde med den avlidne eller annars
kan ta hand om egendomen. Den
som har tagit hand om egendomen
skall genast underrätta övriga delägare om dödsfallet och, om det behövs god man för någon delägare,
göra anmälan hos rätten enligt I I
kap. föräldrabalken. Vad som har
sagts om delägare gäller också efterlevande make som inte är delägare.

Finns det inte någon som sålunda tar hand om den dödes egendom. skall
medlem av hushållet som den döde tillhörde, hyresvärd eller annan som är
närmast till det ta hand om egendomen samt tillkalla delägare eller anmäla
dödsfallet till socialnämnden. Då anmälan skett eller förhållandet på annat
sätt blir känt, skall socialnämnden, om det behövs, göra vad som enligt
första stycket åligger delägare. För kostnaderna med anledning av detta
har kommunen rätt till ersättning av boet.
19 kap.
I

Då dödsbodelägare begär det,
skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning
av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handhm·a
förvaltningen. Har någon genom
testamente blivit utsett att i avseende å förvaltningen träda i arvingars
och universella testamentstagares
ställe (testamentsexekutor), äger
jämväl han påkalla beslut som nu är
sagt. Sådant beslut skall ock meddelas på begäran av den som erhållit legat eller äger föra talan om fullgörande av ändamålsbestämmelse,
där det prövas nödigt för legatets
eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som står i ansvar för

*

Då dödsbodelägare begär det.
skall rätten förordna, att egendomen skall avträdas till förvaltning
av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha
förvaltningen. Har någon genom
testamente blivit utsedd att i fråga
om förvaltningen träda i arvingars
och universella testamentstagares
ställe (testamentsexekutor), äger
jämväl han påkalla beslut som nu är
sagt. Si'ldant beslut skall också
meddelas på begäran av den som
erhållit legat eller äger föra talan
om fullgörande av ändamålsbestämmelse, där det prövas nödigt
för legatets eller ändamålsbestämmelsens verkställande, eller på begäran av borgenär eller den som
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betalning av gäld efter den döde.
där det måste antagas att dödsboet
är på obestånd eller att sökandens
rätt eljest äventyras. Är dödsbodelägare eller den som erhållit legat
omyndig eller har enligt 18 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken god man
förordnats för honom, skall dödsboet avträdas till förvaltning av boutredningsman, om överförmyndaren begär det och rätten finner skäl
därtill.
Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas
förvaltning. men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget, skall rätten.
då ansökan göres av någon vars rätt
är beroende av utredningen eller
förhållandet eljest varder kunnigt.
meddela beslut som i första stycket
sägs.
Beslut enligt denna paragraf må
grundasjiiml'ii/ å testamente som ej
vunnit laga kraft.

står i ansvar för betalning av gäld
efter den döde, där det måste antas
att dödsboet är på obestånd eller att
sökandens rätt eljest äventyras. Är
dödsbodelägare eller den som erhållit legat omyndig eller har enligt
i I kap. 3, 4 eller 7 ~föräldrabalken
god man eller förvaltare förordnats
för honom, skall dödsboet avträdas
till förvaltning av boutrcdningsman, om överförmyndaren begär
det och rätten finner skäl därtill.
Skall enligt testamente egendomen vara undantagen delägarnas
förvaltning. men är testamentsexekutor ej utsedd eller kan den utsedde ej utföra uppdraget. skall rätten.
då ansökan görs av någon vars rätt
är beroende av utredningen eller
förhållandet eljest blir känt, meddela beslut som m·ses i första stycket.

Boutredningsman är pliktig att
ersätta skada, som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet tillskyndat
dödsboet eller någon, vars rätt är
beroende av utredningen.
Äro flera utredningsrnän crsättningspliktiga, svara de en för alla
och alla för en. Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den större eller mindre skuld som prövas
ligga envar av dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingar
och penningmedel, som tillkomma
omyndig eller den för vilken god
man förordnats, stadgas i föräldrabalken.

Boutredningsman är pliktig att
ersätta skada, som han uppsåtligen
eller av vårdslöshet vållat dödsboet
eller någon, vars rätt är beroende
av utredningen.
Är flera utredningsmän ersättningspliktiga, svarar de solidariskt.
Ersättningsbeloppet skall utredningsmännen emellan slutligen fördelas efter den större eller mindre
skuld som prövas ligga envar av
dem till last.
Om skyldighet att hos bank nedsätta eller inbetala värdehandlingår
och penningmedel, som tillkommer
omyndig eller den för vilken god
man eller förvaltare förordnats,
stadgas i föräldrabalken.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Beslut enligt denna paragraf får
grundas även på testamente som ej
vunnit laga kraft.

Bouppteckning skall inom en måBouppteckning skall inom en månad efter upprättandet jämte benad efter upprättande jämte bestyrkt avskrift för registrering in- . styrkt avskrift för registrering ges
in till rätten i den ort där den döde
givas till rätten i den ort där den
döde skolat svara i tvistemål i allskolat svara i tvistemål i allmänhet
mänhet eller, om behörig domstol
eller. om behörig domstol ej sålunej sålunda finnes. till Stockholms da finns, till Stockholms tingsrätt.
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Finns det flera bouppteckningar.
skall de ges in samtidigt; och skall
tiden härför räknas från det den sista bouppteckningen upprättades.

tingsrätt. Äro flera bouppteckningar. skola de ingirns samtidigt; och
skall tiden härför räknas från det
den sista bouppteckningen upprättades.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Bestyrkt avskrift av bouppteckningen skall förvaras hos rätten.
Har omyndig del i boet eller finnes delägare, för vilken god man
skall förordnas. skall ytterligare en
bestyrkt avskrift ingims för varje
överförmyndare som skall ha tillsyn över ifrågavarande förmynderskap eller godmanskap. Är bouppteckningen av vidlyftig beskaffenhet, mä denna avskrift omfatta endast erforderliga delar.

Har omyndig del i boet eller är
nägon för vilken j()rvaltare enligt
foriildrahalken har förordnats delägare eller finns delägare, för vilken god man skall förordnas, skall
ytterligare en bestyrkt avskrift ges
in för varje överförmyndare som
skall ha tillsyn över ifrågavarande
förmynderskap. förvaltarskap eller
godmanskap. Är bouppteckningen
av vidlyftig bcskaffenhet,/ar denna
avskrift omfatta endast erforderliga
delar.
Är inte erforderliga avskrifter ingivna. skall sådana tas på boets bekostnad.

Ära ej erforderliga avskrifter ingivna. skola sådana tagas på boets
bekostnad.

24 kap.
4§

Träder efterlevande make, som ddtagit i avtalet. i nytt gifte, eller dör
delägare och efterlämnar han såsom dödsbodelägare någon, som ej deltagit
i avtalet, skall detta, om uppsägning sker inom fyra månader därefter.
upphöra att gälla tre månader efter uppsägningen.
Där förmyndare eller god man
deltagit i avtalet, skall vid förmyn-derskapets eller godmanskapets
upphörande rätt till uppsägning
som i första stycket sägs tillkomma
den å vars vägnar avtalet slutits.

Om förmyndare. god man eller
förvaltare deltagit i avtalet, skall
vid förmynderskapets. godmanskapets · eller förvaltarskapets upphörande rätt till uppsägning som avses
i första stycket tillkomma den pä
vars vägnar avtalet slutits.

5§

Har. efter det avtal om sammanlevnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden
som därvid voro avgörande, eller
finnes avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå, mä rätten på delägares talan förklara. att avtalet
skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal. vars fortsatta bestånd medför äventyr för
delägare som är omyndig eller för
vilken god man är förordnad, är
särskilt stadgat.

Har efter det avtal om samman".
levnad i oskiftat bo slutits, väsentlig ändring inträtt i de förhållanden
som därvid var avgörande, eller hefi1111s avtalet av annan särskild orsak ej böra bestå, får rätten på delägares talan förklara, att avtakt
skall upphöra att gälla.
Om hävande av avtal. vars fortsatta bestånd medför äventyr för
delägare som är omyndig eller för
vilken god man eller förvaltare är
förordnad, är särskilt stadgat.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124

9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1928: 281) om allmänna arvsfonden

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 11 §lagen ( 1928: 281) om allmänna arvsfonden
skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

I J §1

Har egendom i dödsbo, vilken
förvaltats av god man, som i I I
kap. 4 .9 lagen om förmynderskap
sägs, efter preskription av rätt att
taga arv eller testamente eller ock
eljest tillfallit fonden, vare han pliktig fullgöra vad enligt 8 § första
stycket åligger god man, som där
avses.

Har egendom i dödsbo, vilken
förvaltas av god man enligt I I kap.
3 § föräldrabalken, efter preskription av rätt att ta arv eller testamente eller annars tillfallit fonden. är
denne skyldig att fullgöra vad som
enligt 8 § första stycket åligger en
god man som där avses.

Denna lag träder i kraft den l januari 1989.

1

Senaste lydelse 1933: 318.
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

10 Förslag till
Lag om ändring i jordabalken
Härigenom föreskrivs att 18 kap. 3 § jordabalken 1 skall ha följande
lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

18 kap.

H
Bestämmelserna i l och 2 §~ äger ej tillämpning, om
J. handling på vilken äganderätten grundats är förfalskad eller på rätte
ägarens vägnar utfärdad av någon som saknade behörighet därtill eller är
ogiltig såsom tillkommen under sådant tvång som avses i 28 ~ lagen
(1915: 218) om avtal och andra rätt>handlingar på förmögenhetsrättens
område,
2. rätte ägaren, när han utfärdade
den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad självsverksamhet,

2. rätte ägaren, när han utfärdade
den handling på vilken äganderätten grundats, var i konkurs eller
omyndig eller handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet
eller inte hade rådighet över den
fasta egendomen på grund av att
en j()rvaltare enligt föräldrabalken
mr f(Jrordnad för honom,

3. förvärvet enligt lag är ogiltigt, enär det icke skett i föreskriven form
eller med iakttagande av andra föreskrivna villkor eller med samtycke av
någon vars rätt beröres eller med stöd av tillstånd eller annan åtgärd av
domstol eller annan myndighet.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Balken omtryckt 1971: 1209.
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11 Förslag till
Lag om ändring i fastighetsbildningslagen ( 1970: 988)
Härigenom föreskrivs att 4 kap.
(1970: 988) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

12 § fastighetsbildningslagen 1

Föreslagen lydelse

4 kap.
12 §
Om god man enligt 18 kap. 4 §
föräldrabalken behöver förordnas.
skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Om god man enligt 11 kap. 3 §
föräldrabalken behöver förordnas,
skall fastighetsbildningsmyndigheten anmäla detta hos rätten.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1971: 1035.
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Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

12 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973: 1150) om förvaltning av
samfälligheter
Härigenom föreskrivs att 10 ~lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter skall ha följande lydelse.

Föreslat;en lydelse

Nuvarande lydelse

10 §
Kallelse och delgivning enligt 9 §
ombesörjes av den som skall hålla
sammanträdet. Denne skall vidare
göra anmälan hos rätten. när god
man enligt 18 kap. 4 föräldrabalken behöver förordnas.

*

*

Kallelse och delgivning enligt 9
ombesörjs av den som skall hålla
sammanträdet. Denne skall vidare
göra anmälan hos rätten, när god
man enligt / / kap. 3 föräldrabalken behöver förordnas.

*

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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13 Förslag till
Lag om ändring i rättegångsbalken

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 13 §. 10 kap. 7 § och 20 kap. 14 §
rättegångsbalken skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

FöreslaRen lydelse

4 kap.
13 §3
Domare vare jävig att handlägga
Domare är jävig att handlägga
mål:
mål:
1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan
vänta synnerlig nytta eller skada;
2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande
släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene
är eller varit gift med den andres syskon. eller om han på liknande sätt är
part närstående;
3. om han till någon. som har del i saken eller av dess utgång kan vänta
synnerlig nytta eller skada. står i förhållande, som avses i 2:
4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare eller god man för part eller
eljest parts ställföresträdare eller är
ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat samfund, stiftelse
eller annan sådan inrättning. som är
part. eller. då kommun eller annan
sådan menighet är part, är ledamot
av nämnd eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet rör;

4. om han eller någon honom
närstående, som avses i 2, är förmyndare, god man eller .fön·altare
för part eller eljest parts ställföreträdare eller är ledamot av styrelsen för bolag, förening eller annat
samfund, stiftelse eller annan sådan
inrättning, som är part, eller, då
kommun eller annan sådan menighet är part, är ledamot av nämnd
eller styrelse, som handhar förvaltningen av den angelägenhet målet
rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till någon, som
har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada,
står i förhållande. som avses i 4;
6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med
honom för att göra honom jävig;
7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat
beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom
skiljeman tagit befattning därmed;
8. om han i saken såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt
part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller
9. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba
förtroendet till hans opartiskhet i målet.
10 kap.
7§

Tvist på grund av förmyndares
eller god mans förvaltning må väckas vid den rätt, där förmyndcrska3

Senaste lydelse 1973: 240.

Tvist på grund av förmyndares,
god mans eller fön·altares förvaltning.får väckas vid den rätt där för-
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pet eller godmanskapet är eller senast varit inskrivet, eller ock vid
rätten i den ort. där förvaltningen
förts.
Har någon eljest haft annans
egendom till förvaltning, må tvist
på grund av förvaltningen väckas
vid rätten i den ort, där förvaltningen förts.

mynderskapet, godmanskapet eller
j(Jrmltarskapet är eller senast varit
inskrivet, eller ockstl vid rätten i
den ort där förvaltningen förts.
Har någon eljest haft annans
egendom till förvaltning, får tvist
på grund av förvaltningen väckas
vid rätten i den ort där förvaltningen förts.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

20 kap.
14 §5
Är målsäganden omyndig och rör
brottet egendom, varöver han ej råder, eller rättshandling, som han ej
själv äger ingå, iige hans ställföreträdare angiva brottet eller tala
därå. Rör brottet den omyndiges
person, äge den som har vårdnaden
om honom angiva brottet eller tala
därå. Vad i 11 kap. 2- 5 §§är stadgat om part och ställföreträdare i
tvistemål iige motsvara11de tillämp11i11g beträffande målsägande, även
om han ej för talan.
·

Om rättegångsombud för målsägande giille vad i 12 kap~ är stadgat.

Är målsäganden omyndig och rör
brottet egendom, varöver han ej råder, eller rättshandling, som han ej
själv äger ingå, får hans ställföreträdare angiva brottet eller tala
därå. Samma rätt har e11 förl'ltltare
e11ligt föräldrabalken för en målsägandes riik11i11g när brottet rör
ege11dom eller riittshandli11g som
omfattas av fiirvaltare11s uppdrag.
Rör brottet den omyndiges person,
får den som har vårdnaden om honom angiva brottet eller tala därå.
Vad i 11 kap. 2-5 **är stadgat orri
part och ställföreträdare i tvistemål
tillämpa.i· beträffande målsägande,
även om han ej för talan.
Om rättegångsombud för målsägande gäller vad i 12 kap. är stadgat.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

5

Senaste lydelse 1974: 239.
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14 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1946: 807) om handläggning av
domstolsärenden ,

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 6 § lagen ( 1946: 807) om handläggning av domstolsärenden skall ha följande lydelse.
Lydelse enligt prop. 1987188:8

Fört'slagen lydelse

6§
Underrätt är vid handläggning av
ärende domför med en lagfaren domare, om ej annat följer av vad som
föreskrives nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 § skall rätten /zal'(J
den sammansättning som anges i
tredje stycket,

Underrätt är vid handläggning av
ärende domför med en lagfaren domare, om ej annat följer av vad som
föreskrivs nedan i denna paragraf.
Vid annan handläggning än som
sägs i 3 eller 4 § skall rätten ha den
sammansättning som anges i tredje
stycket,

om ärendet är tvistigt,
om eljest särskild anledning föreligger därtill, eller
om ärendet angår
I. tillstånd till äktenskap enligt 2
kap. 2 § iiktenskapshalken,

I. anordnande eller upphörande
av förvaltarskap enligt 11 kap. 7
eller 19 § föriildraha/ken,

2. talan mot överförmyndares beslut,
3. nedsättning av bolags aktiekapital eller grundfond eller tillstånd till
vinstutdelning i bolag eller till fusion,
4. förvaltning av stiftelse, eller
5. tillstånd till viss förvaltningsåtgärd i annat fall än som avses ovan i
detta stycke.
I fall som avses i andra stycket skall rätten bestå av en lagfaren domare
och nämndemän, när ärendet skall prövas enligt äktenskapsbalken, lagen
( 1987: 232) om sambors gemensamma hem eller föräldrabalken, och annars
av minst tre och högst fyra lagfarna domare. När nämndemän ingår i
rätten. skall 14 kap. 17 § äktenskapsbalken tillämpas.
Regeringen får för andra fall än
som avses i andra stycket föreskriva att tjänstemän som inte är lagfarna får handlägga ärenden som är av
enkel beskaffenhet och som avser
I. förordnande eller entledigande
av förmyndare eller god man,
2. inskrivning av förmynderskap
eller godmanskap,
3. avträdande av egendom till
förvaltning av boutredningsman
och förordnande eller entledigande
av boutredningsman,
4. förordnande av bodelningsförrättare.

Regeringen får för andra fall än
som avses i andra stycket föreskriva att tjänstemän som inte är lagfarna får handlägga ärenden som är av
enkel beskaffenhet och som avser
I. förordnande eller entledigande
av förmyndare, god man eller JOr1•11/tare,
2. inskrivning av förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap,
3. avträdande av egendom till
förvaltning av boutredningsman
och förordnande eller entledigande
av boutredningsman,
4. förordnande av bodelningsförrättare,
381

5. förordnande av skiftesman vid
arvskifte, eller
6. dödande av handlingar och inteckningar enligt lagen (1927: 85)
om dödande av förkommen handling, dock ej i fall som avses i 12 a §
nämnda lag.

5. förordnande av skiftesman vid
arvskifte, eller
6. dödande av handlingar och inteckningar enligt lagen (1927: 85)
om dödande av förkommen handling, dock ej i fall som avses i 12 a §
nämnda lag.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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15 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1924: 322) om vård av omyndigs
värdehandlingar

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 15 § lagen (1924: 322) om vård av omyndigs
värdchandlingar 1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse
15
Vad i denna lag stadgas skall äga
motsvarande tillämpning i fråga om
vård av värdehandlingar, som tillhöra den, för vilken god man förordnats efter vad i 18 kap. 3 eller
4 §föräldrabalken stadgas, så ock i
fråga om medel, som för hans räkning innestå hos bank och ej mil
uttagas utan överförmyndarens tillstånd.

Föreslagen lydelse
§

Vad som föreskrivs i denna lag
skall tillämpas även i fråga om vård
av värdehandlingar som tillhör den,
för vilken god man enligt 11 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken eller förvaltare enligt samma balk har förordnats, liksom i fråga om medel som
för huvudmannens räkning står
inne hos bank och inte får tas ut
utan överförmyndarens tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1976: 616.
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16 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1904: 48 s.

1)

om samäganderätt

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 9. 12 01;h 19 §§ lagen (1904: 48 s. I) om samäganderätt skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
9§

I sammanhang med förordnande
om offentlig auktion bestämme rätten ock. där sådant av någon delägare yrkas. ett pris. varunder godset ej må försäljas. Är fråga om försäljning av fastighet, däri omyndig
har del, skall sådant pris utsättas,
ändå att yrkande därom ej framställes.

I övrigt varde försäljningsvillkoren bestämda av gode mannen.

12
Äro samtliga delägare vid auktionen tillstädes och varda de överens
om antagande eller förkastande av
anbud. som å auktionen göres skall
vid deras beslut bero; dock att, där
fråga är om fastighet, vari omyndif{
har del, försäljning ej nul ske. utan
den omyndiges andel mrder betald
efter det enligt 9 §utsatta pris.

Varda delägarna ej ense, efter ty
nyss är sagt, J?älle högsta anbudet
såsom antaget, där det ej understiger pris, som enligt 9 § må vara
utsatt. Är lott i samfälld fastighet
särskilt intecknad och uppgår den
på sådan lott belöpande andel i den
bjudna köpeskillingen icke till beloppet av den gäld, för vilken lotten
på grund av inteckning häftar, må
ej anbudet antaJ?aS, med mindre
ägare av övriga lotter det medJ?il'a;
dock att vad sålunda föreskrivits

1

Senaste lydelse 1907: 83 s. 3.

I samband med ett förordnande
om offentlig auktion skall rätten
också, om det yrkas av någon delägare, bestämma ett pris under l'iiket godset inte får försäljas. Är det
fråga om försäljning av en fastighet,
i 1·ilken en omyndig har del eller
som till någon del förvaltas av en
god man ella förvaltare enligt föräldrabalken, skall ett sådant pris
bestämmas, även om det inte yrkas
av nåJ?on.
I övrigt skall försäljningsvillkoren bestämmas av gode mannen.
§1

Om samtliga delägare är närl'arande vid auktionen och de iir överens om att anta eller förkasta ett
anbud som lämnas på auktionen,
f?äller deras beslut. Är det fråga om
en fastighet, för rilken rätten utan
yrkande enliRt 9 § skall bestämma
ett l'isst läf?s/a pris, får försäljning
dock inte ske om inte den omyndiges andel eller den andel som
förvaltas av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken blir betald
enligt det bestämda priset.
Är delägarna ej ense, gäller högsta anbudet såsom antaget, om det ej
understiger det pris som har bestämts enligt 9 §. Är lott i samfälld
fastighet särskilt intecknad och
uppgår den på sådan lott belöpande
andelen i den bjudna köpeskillingen
icke till beloppet av den gäld. för
vilken lotten på grund av inteckning
häftar, får anbudet inte antas, om
inte ägare av övriga lotter medJ?er
det. Vad som nu har sagts gäller
dock inte, om försäljningen avser
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icke äger tillämpning, där försäljningen avser att från två eller flera
hemmanslotter avsöndra mark.
som varit till ständigt ryttare-, soldat- eller båtsmanstorp anslagen.

att från två eller flera hemmanslot- Prop. 1987/88: 124
ter avsöndra mark, som varit mula- Bilaga 3
gen till ständigt ryttare-. soldat- eller båtsmanstorp.

19 §2
Vad i denna lag finnes stadgat äge ej tillämpning å sådan samfällighet,
som avses i lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter, eller å
sådan allmänning, som avses i lagen (1952: 166) om häradsallmänningar
eller lagen (1952; 167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna: ej
heller vare i något fall lagens föreskrifter tillämpliga i fråga om bildande av
jaktvårdsområde, bestående av allenast en fastighet, eller av fiskevårdsområde, omfattande allenast en fastighet eller det till allenast en fastighet
hörande fisket.
Beträffande egendomsförhållanden som rör makar, sambor, delägare i
oskiftat dödsbo, bolagsmän, redare som ingått överenskommelse om partrederi eller deltagare i samma gruvrörelse finns särskilda bestämmelser.
Bestämmelserna i 15 kap. 15 §
föräldrabalken skall inte tillämpas i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, vari
omyndig äger del.

Bestämmelserna i 15 kap. 15 ~
föräldrabalken skall inte tillämpas i
fråga om försäljning enligt denna
lag av samfälld fast egendom, som
till någon del ägs av omyndig eller
förvaltas av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2

Senaste lydelse 1987: 796.

25 Riksdagen 1987188. I sam/. Nr 124

385

17 Förslag·till
Lag om ändring i lagen ( 1915: 218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1915: 218) om avtal och andra
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22
Där fullmaktsgivaren förklara~·
omyndig eller kommer under annans målsmanskap, have rätts-.
handling, som fullmäktigen företager, icke större verkan än den skulle haft, om fullmaktsgivaren själv
företagit densamma.

§

Om fullmaktsgivaren fär en förmltare enligt föräldrahalken, har
en rättshandling som fullmäktigen
företar och som on{fattas av förvaltarens uppdrag inte större verkan
än den skulle ha haft, om fullmaktsgivaren själv hade företagit rättshandlingen.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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18 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1936: 81) om skuldebrev

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen ( 1936: 81) om skuldebrev skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse
17
Ändä att ny borgenär är i god tro,
mä gäldenären mot honom göra gällande:
att skuldebrevet är förfalskat, eller ä gäldenärens vägnar utfärdat
av någon som därtill saknade behörighet, eller ogiltigt säsom tillkommet under tvång varom säJ?S i 28 §
lagen om avtal, eller såsom utfiirdat av någon som var omyndig eller
handlade under inflytande av rubbad själsverksamhet: eller

att skuldebrevet dödats 'eller betalning fullgjorts genom fordringsbeloppets nedsättande i allmänt
förvar, eller att borgenären i följd
av preskription eller proklama förlorat sin talan, eller att skuldförhållandet ändrats genom tvångsackord.

Föreslagen lydelse
§

Även om en ny borgenär är i god
tro, far gäldenären mot honom göra
gällande att skuldebrevet är förfalskat, att det pli gäldenärens vägnar
har utfärdats av någon som saknade behörighet till det eller att det är
ogiltigt pli grund al' att det har
kommit till under st/dant tvång som
anges i 28 § lagen (1915:218) om
avtal och andra rättshandlingar pli
förmögenhetsriittens omräde.
Vidare fär gäldenären även mot
en godtroende borgenär göra gällande att skuldebre1·et har utfiirdat.1· av någon som var omyndig eller handlade under inflytande ·av
rubbad själsverksamhet eller inte
hade rätt att utfärda skuldebrevet
på grund av att en förvaltare enligt
föräldrabalken var förordnad för
honom.
Slutligen fllr gäldenären äl'en
mot en godtroende borgenär åberopa att skuldebrevet har dödats eller
att betalning har fullgjorts genom
att fordringsbeloppet har satts ned
i allmänt förvar eller att borgenären
på grund av preskription eller proklama har förlorat sin talan eller att
skuldförhållandet har ändrats genom tvångsackord.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

387

19 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1981: 131) om kallelse på okända
borgenärer

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 3 och 6 §§ lagen (1981: 131) om kallelse på
okända borgenärer skall ha följande lydelse.
Nuvarande (vdelse

Föreslagen lydelse
J §I

När ansökan om äktenskapsskillnad eller anmälan enligt 9 kap. I §andra
stycket äktenskapsbalken har gjorts, får vardera maken ansöka om kallelse
på egna eller andra makens okända borgenärer.
Kallelse på okända borgenärer
får också sökas av förmyndaren,
när någon har förklarats omyndig.

Kallelse på okända borgenärer
får också sökas av god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken.

6§
En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen. om han inte
visar att gäldenären har känt till den
före anmälningstidens utgång. Har
kallelsen skett på ansökan av förmyndare. gäller vad som har sagts
om gäldenären i stället förmyndaren. Anmälan behövs inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.

En borgenär, som inte är upptagen i förteckningen över kända borgenärer och som underlåter att anmäla sin fordran inom den föreskrivna tiden, förlorar rätten att
kräva ut fordringen. om han inte
visar att gäldenären har känt till den
före anmälningstidens utgång. Har
kallelsen skett på ansökan av god
man eller förvaltare enligt föräldrabalken, gäller vad som har sagts om
gäldenären i stället gode mannen
eller förvaltaren. Anmälan behövs
inte, om borgenären inom anmälningstiden åberopar sin fordran i
gäldenärens konkurs eller i förhandling om offentligt ackord.

Förlust av rätten att kräva ut en huvudfordran omfattar även fordran på
ränta och annan tilläggsförpliktclse samt fordran på grund av borgen.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1987: 810.
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20 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 8 och IO §§ och 20 kap. 8 § lagen
(1962: 381) om allmän försäkring 1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 kap.
8§
Försäkrad som åtnjuter förtidsFörsäkrad som åtnjuter förtidspension enligt 7 kap. I § första
pension enligt 7 kap. 1 § första
stycket är skyldig att, om hans arstycket är skyldig att, om hans arbetsförmåga väsentligt förbättras,
betsförmåga väsentligt förbättras,
utan oskäligt dröjsmål göra anmäutan oskäligt dröjsmål göra anmälan härom hos allmän försäkringslan härom hos allmän försäkringskassa. Motsvarande skall beträffankassa. Motsvarande skall beträffande försäkrad, vars rätt till förtidsde försäkrad, vars rätt till förtidspension grundats på varaktig arpension grundats på varaktig arbetslöshet, så ock den som åtnjuter betslöshet, så ock den som åtjnuter
änkepension eller förmån enligt 9 änkepension eller förmån enligt 9
kap. gälla, om förhållandena så kap. gälla, om förhållandena så
ändras att rätten till pensionen eller ändras att rätten till pensionen eller
förmånen därav påverkas. Är den
förmånen därav påverkas. Är den
försäkrade omyndig, åvilar anmäl- försäkrade omyndig, åvilar anmälningsskyldigheten
förmyndaren.
ningsskyldigheten förmyndaren.
Om den försäkrade har en god man
eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det
kan anses ingå i uppdraget.
Underlåts anmälan som avses i
Underlåtes anmälan som avses i
första stycket utan giltigt skäl, må första stycket utan giltigt skäl, får
pensionen eller förmånen dras in
pensionen eller förmånen indragas
för viss tid ellcr-tills·vidare.
för viss tid eller tills vidare.
IO
Har någon under resa eller .eljest
blivit borta och kan det antagas att
han avlidit, äga hans efterlevande
åtnjuta familjepension enligt denna
lag. Såsom villkor· för utbetalning
av pension må dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den bortovarande. I
fråga om omyndig må sådan förklaring infordras från hans förmyndare. Finnes den bortovarande sedermera vara vid liv, skall pension ej
vidare utgå.

1

Lagen omtryckt 1982: 120.

§

Har någon under resa eller eljest
blivit borta och kan det antas att
han avlidit, har hans efterlevande
rätt till familjepension enligt denna
lag. Såsom villkor för utbetalning
av pension får dock krävas förklaring på heder och samvete av efterlevande att denne saknar varje underrättelse om den bortm•arande. I
fråga om omyndig får sådan förklaring infordras från hans förmyndare. Förklaring kan också infordras
av en god man eller förvaltare som
har förordnats enligt föräldrabal-
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ken. Visar det sig sedermera att
den bortavarande är vid liv skall
pension ej vidare utgå.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

20 kap. ·
8§
Den som är försäkrad eller eljest
Den som är försäkrad eller eljest
äger rätt till ersättning enligt denna äger rätt till ersättning enligt denna
lag åligger att, i enlighet med de lag åligger att, i enlighet med de
föreskrifter som meddelas av rege- föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens be- ringen eller, efter regeringens bestämmande, av riksförsäkringsver- stämmande, av riksförsäkringsver- ·
ket, lämna de uppgifter som är av
ket, lämna de uppgifter, som äro av
betydelse för tillämpningen av betydelse för tillämpningen av
lagen. Beträffande omyndig åvilar lagen. Beträffande den som är
omyndig eller har god man 'eller
uppgiftsskyldigheten förmyndaren.
jc)rvaltare enligt föräldrabalken har
förmyndaren eller. om det kan anses följa av uppdraget, gode
mannen eller förvaltaren skyldi[ihet
att lämna uppgifterna.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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21 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1962: 392) om hustrutillägg och
kommunalt bostadstillägg till folkpension

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 8 och 11 §§ lagen (1962: 392) om hustrutillägg
och kommunalt bostadstillägg till folkpension 1 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt
dröjsmål göra anmälan hiirom till
den allmänna försäkringskassa,
inom vars verksamhetsområde han
senast blivit mantalsskriven. Enahanda skyldighet åligger honom.
om han åtnjuter kommunalt bostadstillägg och mantalsskrives i
annan kommun än förut, så ock om
han ingår äktenskap eller om hans
äktenskap upplöses genom makens
död eller annorledes. Är den som
åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten
förmyndaren. Uppbäres förmånen av myndighet eller av annan person än den
pensionsberättigade eller dennes
förmyndare, är jiimväl sådan myndighet eller person anmälningsskyldig.

Den som åtnjuter hustrutillägg eller kommunalt bostadstillägg är
skyldig att, om hans eller hans makes ekonomiska förhållanden väsentligt förbättrats, utan oskäligt
dröjsmål göra anmälan om detta till
den allmänna försäkringskassa.
inom vars verksamhetsområde han
senast blivit mantalsskriven. Enahanda skyldighet åligger honom,
om han åtnjuter kommunalt bostadstillägg och mantalsskrivs i annan kommun än förut, så ock om
han ingår äktenskap eller om hans
äktenskap upplöses genom makens
död eller annorledes. Är den som
åtnjuter tillägget omyndig åvilar anmälningsskyldigheten
förmyndareri. Om den som uppbär förmånen
har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra anmälan, om det kan anses ingå i uppdraget. Uppbärs förmånen av myndighet eller av annan person än den
pensionsberättigade eller dennes
förmyndare. gode man eller förvaltare, är även sådan myndighet eller
person anmälningsskyldig.

11
Ansökan om förmån enligt denna
lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt ävensom en av sökanden
och, om han är gift. hans make
underskriven förklaring på heder
och samvete att de lämnade upplysningarna äro med sanningen överensstämmande. För omyndig sö-

1
2

Lagen omtryckt 1976: 1014.
Senaste lydelse 1987: 207.

§ •

Ansökan om förmån enligt denna
lag skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av sökandens rätt samt en av sökanden och,
om han är gift, hans make underskriven förklaring på heder och
samvete att de lämnade upplysningarna iir med sanningen överensstämmande. För sökande som är
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kandc skall förklaringen avf?il'as av
förmyndaren.

omyndig eller har god man eller
förvaltare enligt föräldrabalken
skall förklaringen avges av förmyndaren eller. om det kan anses följa
av uppdraget, av f?Ode mannen eller förvaltaren.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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22 Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 9 kap. 2 § studiestödslagen 1 ( 1973: 349) skall ha
följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

9 kap.

2§
Har någon uppburit studiestöd obehörigen eller med för högt belopp och
har han insett eller bort inse detta, kan vad för mycket utgått genast
återkrävas.
Avbryter någon sina studier skall första stycket tillämpas beträffande
uppburet studiestöd som avser tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på
sjukdom skall studiestöd som den studerande uppburit enligt 3 kap. 1519 §§, 4 kap. 28-35 §§eller 7 kap. 17 §och de bestämmelser som anges
där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap.
31 §, 4 kap. 44 §och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav enligt första eller
andra stycket studiehjälp enligt 3
kap. till sådan studerande, som vid
utbetalningstillfället var omyndig
på grund av ålder, åvilar betalningsskyldigheten den som då var
den omyndiges förmyndare.

Avser återkrav enligt första eller
andra stycket studiehjälp enligt 3
kap. till sådan studerande, som vid
utbetalningstillfället var omyndig,
åvilar betalningsskyldigheten den
som då var den omyndiges förmyndare.

På återbetalningspliktiga studiemedel enligt 3 kap., på studiemedel enligt
4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som återkrävs enligt
första eller andra stycket utgår ränta från den dag när medlen uppburits
efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som återkrävs
enligt denna paragraf utgår ränta enligt samma räntesats från den dag som
infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin
skyldighet att erlägga räntan.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1987: 303.

393

23 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeförsäkring

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 12 §och 8 kap. 6 §lagen (1976: 380) om
arbetsskadeförsäkring 1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 kap.
12 §
Har försäkrad blivit borta under
Har försäkrad blivit borta under
resa eller i annat sammanhang och resa eller i annat sammanhang och
kan det antagas att han har avlidit
kan det antagas att han har avlidit
till följd av arbetsskada, har hans till följd av arbetsskada, har hans
efterlevande rätt till livränta. Som efterlevande rätt till livränta. Som
villkor för utbetalning av livränta villkor för utbetalning av livränta
får dock krävas förklaring på heder får dock krävas förklaring på heder
och samvete av efterlevande att och samvete av efterlevande att
denne saknar varje underrättelse denne saknar varje underrättelse
om den försäkrade. I fråga om om den försäkrade. I fråga om
omyndig får sådan förklaring omyndig får sådan förklaring
krävas från hans förmyndare. Förkrävas från hans förmyndare.
klaring kan också infordras av en
god man eller förl'altare som har
förordnats enligt föriildrahalken.
Visar det sig sedermera att den försäkrade är vid liv eller att han har
avlidit av annan orsak än arbetsskada. upphör rätten till livränta.

Den som har rätt till ersättning
Den som har rätt till ersättning
från arbetsskadeförsäkringen är . från arbetsskadeförsäkringen är
skyldig att enligt föreskrifter som
skyldig att enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen eller myn- meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer dighet som regeringen bestämmer
lämna de uppgifter som är av betylämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna delse för tillämpningen av denna
lag. Är den förmånsberättigade
lag. Är den förmånsberättigade
omyndig, skall uppgifterna lämnas omyndig eller har god man eller
förvaltare enligt fiiräldrabalken
av förmyndaren.
förordnats fiir honom, skall uppgifterna lämnas av förmyndaren eller,
om det kan anses följa av uppdraget, m· gode mannen ellerförn1/taren.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1977: 264.
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24 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979: 84) om delpensionsförsäkring

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 23 § lagen ( 1979: 84) om delpensionsförsäkring
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
23§1

Bestämmelserna i 16 kap. 12 §,
17 kap. 1 §och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen (1962: 381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än
den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som
är omyndigförklarad tillämpas även
i fråga om delpension.

Bestämmelserna i 16 kap. 12 §,
17 kap. I ~och 20 kap. 5, 6 och 8 §§
lagen (1962: 381) om allmän försäkring om utbetalning till annan än
den pensionsberättigade, sammanträffande av förmåner, preskription, utmätningsförbud och uppgiftsskyldighet beträffande den som
har god man eller förvaltare enligt
föräldrabalken tillämpas även i fråga om deipension.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

1

Senaste lydelse 1983: 197.

395

25 Förslag till
Lag om ändring i socialtjänstlagen ( 1980: 620)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 48 § socialtjänstlagen (1980: 620) skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
48

§1

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller föräldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum
I kap. 4 §föräldrabalken,
2 kap. I, 4-6, 8 och 9 §§föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 §
att besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,
3 kap. 5, 6 och 8 §§föräldrabalken,
7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp.

7 kap. 7, 11 och 14 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt
7 § att godkänna avtal som innefattar åtagande att utge engångsbelopp,
I I kap. 16 §andra stycket föräldrabalken.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte heller omfatta
befogenhet att meddela beslut i frågor som avses i 25, 27 eller 28 §denna
lag eller att fullgöra vad som ankommer på nämnden enligt 5 § lagen
(1947: 529) om allmänna barnbidrag eller enligt 9 § lagen (1964: 143) om
bidragsförskott.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1981: 1244.
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26 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1944: 133) om kastrering

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1944: 133) om kastrering skall ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kastrering må. där ej nedan annorlunda stadgas, företagas allenast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd må icke lämnas för någon, med mindre tillfälle
att yttra sig, där så kan ske, beretts,
om han är underårig den som har
vårdnaden om honom, om han är
omyndigförklarad hans förmyndare, om han är gift hans make samt
om han är intagen å allmän anstalt
dennas läkare och föreståndare.

Kastrering får, om ej nedan annorlunda stadgas.företas endast efter tillstånd av socialstyrelsen. Sådant tillstånd får inte lämnas för någon, såvida inte tillfälle att yttra
sig, där så kan ske, har beretts, om
han är underårig den som har vårdnaden om honom, om han är gift
hans make samt om han är intagen
på allmän anstalt dennas läkare och
föreståndare.

På den som har fyllt tjugotre år och är i stånd att lämna giltigt samtycke
får kastrering enligt I § andra stycket företagas utan socialstyrelsens tillstånd, om den läkare som utför ingreppet samt någon annan läkare i den
tjänsteställning regeringen föreskriver, i skriftligt utlåtande, med angivande av grunden för åtgärden på heder och samvete har förklarat förutsättningarna för densamma föreligga. Vad nu sagts skall dock ej gälla den som
är intagen i kriminalvårdsanstalt. häkte eller hem som avses i lagen
(1981: 1243) om vård av missbrukare i vissa fall eller som är intagen på
sjukhus med stöd av lagen (1966: 293) om beredande av sluten psykiatrisk
vård i vissa fall.
Vid prövning som avses i andra stycket skall i tillämpliga delar iakttagas
vad i första stycket andra punkten stadgas.
Denna lag träder i kraft den l januari 1989.

1

Senaste lydelse 1981: 1254.
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27 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall 1

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1966: 293) om beredande av sluten
psykiatrisk vård i vissa fall skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
18
Patienten eller hans make, om
makarna sammanbodde vid tiden
för intagningen, eJler annan. som då
stadigvarande sammanbodde med
honom eller hans barn, fader, moder, syskon. förmyndare eller gode
man får göra ansökan om utskrivning.

Föreslagen lydelse
§

Patienten eller hans make.· om
makarna sammanbodde vid tiden
för intagningen. eller annan, som då
stadigvarande sammanbodde med
honom. eller hans barn, fader, moder, syskon, förmyndare, gode man
eller förvaltare får göra ansökan om
utskrivning.

Ansökan hos utskrivningsnäIIJnden göres skriftligen. Om patient som
avses i 17 § andra stycket ger till känna att han icke vill vara intagen på
sjukhuset, skall han genom överläkarens försorg underrättas om sin möjlighet att ansöka om utskrivning och tillfälle beredas honom att upprätta
erforderliga handlingar.
Utskrivningsnämnden är icke skyldig att pröva ansökan om utskrivning
förrän en månad förflutit från prövningen av tidigare ansökan.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1982: 782.
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28 Förslag till
Lag om ändring i transplantationslagen ( 1975: 190)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 4 och 5 §§ transplantationslagen (1975: 190)
skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4§

Ingrepp som avses i denna lag får
företagas på levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet
av annat slag saknar förmåga att
lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt material för
transplantation tages från denne. I
fall som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet.
Innan styrelsen avgör tillståndsfrågan skall beträffande den som är
underårig hans vårdnadshavare och
beträffande den som lider av psykisk abnormitet förmyndare eller
god man beredas tillfälle att yttra
sig. Tillstånd får lämnas endast om
·synnerliga skäl föreligger. Ingrepp
får icke företagas mot givarens vilja.

Ingrepp som avses i denna lag får
företas på en levande person om
denne skriftligen samtyckt till ingreppet.
Ingrepp på den som ej fyllt aderton år eller som på grund av psykisk sjukdom, hämmad förståndsutveckling eller psykisk abnormitet
av annat slag saknar förmåga att
lämna samtycke enligt första stycket får ske om medicinska skäl påkallar att biologiskt material för
transplantation tas från denne. I fall
som nu nämnts fordras socialstyrelsens tillstånd till ingreppet. Innan
styrelsen avgör tillståndsfrågan
skall beträffande den som är underårig hans vårdnadshavare och beträffande den som lider av psykisk
abnormitet god man el/er.förvaltare
beredas tillfälle att yttra sig. Tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger. Ingrepp får inte
företas mot givarens vilja.

5§
Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt att
besluta om ingrepp upplysa honom
och. i förekommande fall, vårdnadshavare, förmyndare eller god
man om ingreppets beskaffenhet
och om de risker som är förknippade med detta. Samtycke som avses
i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa sig om att
givaren har förstått innebörden av
upplysningarna.

Vill någon komma i fråga som givare av biologiskt material skall
den läkare som enligt 3 § har rätt att
besluta om ingrepp upplysa honom
och, i förekommande fall, vårdnadshavare, förmyndare, god man
eller förvaltare om ingreppets beskaffenhet och om de risker som är
förknippade med detta. Samtycke
som avses i 4 § skall lämnas till läkaren. Denne skall därvid förvissa
sig om att givaren har förstått innebörden av upplysningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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29 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1985: 568) om särskilda omsorger om
psykiskt utvecklingsstörda m. fl.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 6 och 11 §§ lagen (1985: 568) om särskilda
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse
6§
Särskilda omsorger skall ges den
psykiskt utvecklingsstörde endast
om han begär det. Om han är under
15 år eller, i annat fall. om han uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan. skall de
särskilda omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare eller god man.

Särskilda omsorger skall ges den
psykiskt utvecklingsstörde endast
om han begär det. Om han är under
15 år eller, i annat fall, om han uppenbart saknar förmåga att på egen
hand ta ställning i frågan, skall de
särskilda omsorgerna ges på begäran av vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare enligt
föräldrabalken.

11
Landstingskommuilen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan antas
behöva förmyndare eller god man
samt när en omyndighetsförklaring
bör kunna hävas eller ett godmanskap kunna upphöra.

§

Landstingskommunen skall anmäla till överförmyndaren när en
psykiskt utvecklingsstörd kan antas
behöva god man eller förvaltare
samt när ett godmanskap eller
förvaltarskap bör kunna upphöra
eller uppdragets omfattning ändras.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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30 Förslag till
Lag om ändring i bankrörelselagen (1987: 617)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 23 § bankrörclsclagcn (1987: 617) skall
ha följande lydelse.
Nu\'arande lydelse

Föreslaf:ell lydelse

2 kap.
23§

En omyndig får utan förmyndarens tillstånd förfoga över medel som den
omyndige själv satt in hos en bank efter det han fyllt sexton år. Utan den
omyndiges samtycke får banken inte betala ut sådana medel till förmyndaren. Har förmyndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänderta
medlen och företett bevis på detta. får den omyndige inte vidare förfoga
över medlen. Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall antecknas på
insättningsbcvis eller i motbok. när beviset eller motboken företes hos
banken.
Medel som en förmyndare eller
god man förvaltar enligt föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om det har
gjorts förbehåll enligt 15 kap. 9 §
andra stycket nämnda balk eller uttaget avser ränta som stått inne kortare tid än ett år. Överförmyndaren
kan när som helst förordna. att ett
förbehåll inte skall gälla. Sådant
förordnande skall antecknas på bevis eller i motbok, som har utfärdats om insättningen. Banken är
skyldig att på begäran av överförmyndare, förmyndare eller god
man utfärda bevis om beloppet av
de medel som sätts in eller som står
inne, samt i förekommande fall intyga att meddelat tillstånd inte utnyttjats.

Medel som en förmyndare, god
man eller fi'jrrnltare förvaltar enligt
föräldrabalken får tas ut utan överförmyndarens tillstånd endast om
det har gjorts förbehåll enligt 15
kap. 9 § andra stycket nämnda balk
eller uttaget avser ränta som stått
inne kortare tid än ett år. Överförmyndare kan när som helst förordna. att ett förbehåll inte skall gälla.
Sådant förordnande skall antecknas
på bevis eller i motbok, som har
utfärdats om insättningen. Banken
är skyldig att på begäran av. överförmyndare, förmyndare, god man
eller .fön·altarc utfärda bevis om
beloppet av de medel som sätts in
eller som står inne, samt i förekom· mande fall intyga att meddelat till- ·
stånd inte utnyttjats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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31 Förslag till
Lag om ändring i bankaktiebolagslagen (1987: 618)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 13 och 16 §§ bankakticbolagslagen
(1987: 618) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
13§

I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling
visar att han, till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev,
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare eller god man för en aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning,
kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling
visar att han, till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev,
har rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbevis och, vid fondemission, brev på
en ny aktie. Detsamma gäller förmyndare, god man eller förvaltare
för en aktieägare eller vid konkurs
konkursförvaltaren ·eller vid utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende aktier kronofogdemyndigheten.

I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt 10 § skall föra;; in i aktieboken om aktieägare. Av
förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer honom. En sådan
anteckning skall avföras, när det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan utan samtycke av den som berörs av förhållanden som har antecknats i förteckningen.

16 §
Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bankaktiebolaget
företräda aktier skall gälla även för den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet
innehåller en bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och, för
avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas
under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller ~,vkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införand•!t skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
Jag om införandet av aktieägaren. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtten
har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man, på grund av
ett förordnande enligt 18 kap. 4 §
första stycket 5 föräldrabalken,

När en god man, på grund av
ett förordnande enligt 11 kap. 3 §
första stycket 5 föräldrabalken,
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förvaltar aktier för en blivande
aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den
gode mannen föras in som ägare i
aktieboken med anteckning om
förvärvet och om förordnandet.

förvaltar aktier för en blivande Prop. 1987/88: 124
aktieägares räkning, skall den bli- Bilaga 3
vande ägaren på anmälan av den
gode mannen föras in som ägare i
aktieboken med anteckning om
förvärvet och om förordnandet.

Denna lag träder i kraft den l januari 1989.
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32 Förslag till
Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975: 1385) 1

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 och 15 §§ samt 4 kap. 3 § aktiebolagslagen (1975: 1385) skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
12 §
I avstämningsbolag skall den som
I avstämningsbolag skall den som
med skriftlig handling visar att han
med skriftlig handling visar att han
till följd av uppdrag eller pantsätt- till följd av uppdrag eller pantsättning eller på grund av villkor i testaning eller på grund av villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i mente eller gåvobrev har rätt att i
stället för den i aktieboken införda stället för den i aktieboken införda
aktieägaren lyfta utdelning och aktieägaren lyfta utdelning och
motta{?a emissionsbevis och, vid motta emissionsbevis och, vid
fondemission, brev på ny aktie på fondemission, brev på ny aktie på
begäran upptas i en särskild förbegäran upptagas i en särskild förteckning. Detsamma gäller förmynteckning. Detsamma gäller förmyndare eller god man för aktieägare dare, god man eller förvaltare för
eller vid konkurs konkursförvalta- aktieägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning,
ren eller vid utmätning, kvarstad elkvarstad eller betalningssäkring avler betalningssäkring avseende akseende aktier kronofogdemyndigtier kronofogdemyndigheten.
heten.
I förteckningen skall för den som avses i första stycket antecknas samma
uppgifter som enligt 10 § första stycket skall införas i aktieboken om
aktieägare. Av förteckningen skall även framgå den rätt som tillkommer
den som avses i första stycket. Sådan anteckning skall avföras, när det
visas att rätten upphört.

Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas till annan utan samtycke av
den som beröres av förhållanden
som antecknats i förteckningen.

Uppgift ur förteckningen får ej
lämnas till annan utan samtycke av
den som berörs av förhållanden
som antecknats i förteckningen.

15
Vad som sägs i denna lag omaktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även beträffande
den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till
avkomst av aktier, om testamentet
innehåller bestämmelse att han
skall äga företräda aktierna och,
beträffande avkomsträttshavaren,
att aktierna till !ryggande av hans
avkomsträtt skall sättas under särskild vård.

§

1

Lagen omtryckt 1982: 739.

Vad som sägs i denna lag omaktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även beträffande
den som genom testamente erhållit
nyttjanderätten till eller rätten till
avkomst av aktier, om testamentet
innehåller bestämmelse att han
skall ha rätt att företräda aktierna
och, beträffande avkomsträttshavaren. att aktierna till tryggande av
hans avkomsträtt skall sättas under
särskild vård.

. 404

Såväl ägaren som nyttjande- eller
avkomsträttshavaren skall på anmälan bli införd i aktieboken. Vid
införingen s.kall göras anteckning
om äganderättsförvärvet och om
den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rätten att i bolaget
företräda aktierna. I fråga om införing av nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som
sägs i denna· lag om införing av aktieägare. Dock skall påskrift om införingen 'ej ske på aktiebrevet. När
det styrkes att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall anteckning därom göras i aktieboken.
När god man på grund av förordnande jämlikt 18 kap. 4 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för blivande
aktieägares räkning, skall blivande
ägare på anmälan av gode mannen
införas såsom ägare i aktieboken
med anteckning om förvärvet och
om förordnandet.

Såväl ägaren som nyttjande- eller
avkomsträttshavaren skall på anmälan bli införd i aktieboken. Vid
införingen skall göras anteckning
om äganderättsförvärvet och om
den med nyttjande- eller avkomsträtten förenade rätten att i bolaget
företräda aktierna. I fråga om införing av nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som
sägs i denna lag om införing av aktieägare. Dock skall påskrift om införingen ej ske på aktiebrevet. När
det styrks att nyttjande- eller avkomsträtten upphört, skall anteckning därom göras i aktieboken.
När en god man på grund av förordnande enligt 11 kap. 3 § 5 föräldrabalken förvaltar aktier för blivande aktieägares räkning, skall
blivande ägare på anmälan av gode
mannen införas såsom ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

4 kap.
3§

Aktieägare som har företrädesrätt att deltaga i emission har rätt
att för varje aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag, får till aktiebrev
hörande kupong användas som
emissionbevis. Användes ej kupong
som emissionbevis, skall i beviset
anges hur många sådana bevis som
skall lämnas för varje ny aktie.
Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att deltaga i emission i bolag som ej är avstämningsbolag,
skall det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas förses med påskrift härom, om ej kuponger användes som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevis och, vid fondemission,
brev på ny aktie som tillkommer
aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på annat betryggande
sätt översändas till den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap.
12 §. Var han vid mottagandet ej

Aktieägare som har företrädesrätt att delta i emission har rätt att
för varje aktie få särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission
delbevis). Är bolaget ej avstämningsbolag, får till aktiebrev hörande kupong användas som emissionsbevis. Används ej kupong som
emissionsbevis, skall i beviset anges hur många sådana bevis som
skall lämnas för varje ny aktie.
Begagnar aktieägare sin företrädesrätt att delta i emission i bolag
som ej är avstämningsbolag, skall
det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas förses med påskrift
härom, om ej kuponger används
som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevis och, vid fondemission,
brev på ny aktie som tillkommer
aktieägaren genast i rekommenderat brev eller på annat betryggande
sätt översändas till den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap.
12 §. Var han vid mottagandet ej

405

berättigad, skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta
gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att handlingen kom i orätta
händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen bort iakttagas och ej heller
om mottagaren var omyndig.

berättigad. skall bolaget likväl anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta
gäller dock ej, om bolaget eller värdepapperscentralen hade kännedom om att handlingen kom i orätta
händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna
skäligen bort iakttas och ej heller
om mottagaren var omyndig eller
hade en förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att företräda honom i denna angelägenhet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124

33 Förslag till
Lag om ändring i aktiefond slagen ( 1974: 931)

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 33 §aktiefond slagen ( 1974: 931) skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelsf!

Nuvarande lydelse

33
I fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag,
i tillämpliga delar vad i lagen
(1936: 81) om skuldebrev föreskrives om löpande skuldebrev. Härvid
är den som innehar fondandelsbevis ställt till viss man eller order
och enligt fondbolagets påskrift på
beviset anges vara ägare till fondandel som beviset avser likställd med
den som enligt 13 andra stycket
nämnda lag förmodas äga rätt att
göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast
om innehavaren styrker sitt förvärv
av fondandel som beviset avser.

*

§1

I fråga om fondandelsbevis gäller, om annat ej följer av denna lag,
i tillämpliga delar vad i lagen
(1936: 81 I om skuldebrev jiJreskril's
om löpande skuldebrev. Härvid är
den som innehar fondandelsbevis
ställt till viss man eller order och
enligt fondbolagets påskrift på beviset anges vara ägare till fondandel
som beviset avser likställd med den
som enligt 13 § andra stycket
nämnda lag förmodas äga rätt att
göra skuldebrevet gällande. Påskrift på beviset skall göras endast
om innehavaren styrker sitt förvärv
av fondandel som beviset avser.

Om utdelningskuponger till fondandelsbevis finns bestämmelser i 24 och
25 §§ lagen om skuldebrev.
Utfärdas fondandelsbevis utan
utdelningskuponger och innehåller
fondbestämmelserna föreskrift att
den som i fondbolagets register
över innehav av fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel
är behörig att uppbära på andelen
belöpandc utdelning, skall betalning av utdelning till denne anses
giltig. även om han saknade rätt till
utdelningen. Vad nu sagts gäller
dock ej, om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i
orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas eller
om mottagaren var omyndig.

Utfärdas fondandelsbevis utan
utdelningskuponger och innehåller
fondbestämmelserna föreskrift att
den som i fondbolagets register
över innehav. av·fondandelar är antecknad såsom ägare av fondandel
är behörig att uppbära på andelen
belöpande utdelning; skall betalning av utdelning till denne anses
giltig, även om han saknade rätt till
utdelningen. Vad nu sagts gäller
dock ej. om fondbolaget hade kännedom om att utdelningen kom i
orätta händer eller åsidosatt den
aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas eller
om mottagaren var omyndig eller
hade en förvaltare enligt föräldrabalken förordnad att företräda honom i denna angelägenhet.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

Senaste lydelse 1975: 1392.
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34 Förslag till
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982: 713)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 och 15· §§samt 4 kap. 6 §försäkringsrörelselagen (1982: 713) skall ha följande lydelse.
Nurarande lydelse

3 kap.
IH
I avstämningsbolag skall i en särI avstämningsbolag skall i en särskild förteckning på begäran tas
skild förteckning på begäran tas
upp den som med skriftlig handling upp den som med skriftlig handling
visar att han till följd av uppdrag visar att han. till följd av uppdrag
eller pantsättning eller på grund av
eller pantsättning eller på grund av
villkor i testamente eller gåvobrev
villkor i testamente eller gåvobrev
har rätt att i stället för den aktieägahar rätt att i stället för den aktieägare som är införd i aktieboken lyfta re som är införd i aktieboken lyfta
utdelning och ta emot emissionsbe- utdelning och ta emot emissionsbevis och. vid fondemission, brev på vis och, vid fondemission, brev på
en ny aktie. Detsamma gäller fören ny aktie. Detsamma gäller förmyndare eller god man för en aktiemyndare, god man eller förl'altare
för en aktieägare eller vid konkurs
ägare eller vid konkurs konkursförvaltaren eller vid utmätning,
konkursförvaltaren eller vid utmätkvarstad eller betalningssäkring avning, kvarstad eller betalningssäkseende aktier kronofogdemyndigring avseende aktier kronofogdemyndigheten.
··
heten.
I förteckningen skall för den som skall tas upp i denna enligt första
stycket antecknas samma uppgifter som enligt 10 första stycket skall ·
föras in i aktieboken om aktieägare. Av förteckningel) skall även framgå
den rätt som tillkommer honom. En sådan förteckning skall avföras, när
det visas att rätten har upphört.
Uppgifter ur förteckningen får inte lämnas till någon annan ·utan samtycke av den som berörs av de förhållanden som har antecknats i förteckningen.

*

15 §

Vad som sägs i denna lag om aktieägares rätt att i bolaget företräda
aktier skall gälla även för den som genom testamente erh.ållit nyttjanderätten till eller rätten till avkomst av aktier, om testamentet innehåller en
bestämmelse att denne skall få företräda aktierna och. för avkomsträttshavaren, att aktierna till tryggande av dennes rätt skall sättas under särskild vård.
Såväl ägaren som nyttjande- eller avkomsträttshavaren skall på anmälan
bli införd i aktieboken. Vid införandet skall göras en anteckning om äganderättsförvärvet och om den rätt att i bolaget företräda aktierna som är
förenad med nyttjande- eller avkomsträtten. I fråga om införandet av
nyttjande- eller avkomsträttshavaren gäller i övrigt vad som sägs i denna
lag om införandet av aktieägare. Dock skall någon påskrift om införandet
inte ske på aktiebrevet. När det styrkts att nyttjande- eller avkomsträtterna har upphört, skall en anteckning om detta göras i aktieboken.
När en god man på grund av ett
förordnande enligt 18 kap. 4 § 5 för-

När en god man på grund av
ett förordnande enligt / / kap. 3 §
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första stycket 5 föräldrabalken
förvaltar aktier för en blivande aktieägares räkning, skall den blivande ägaren på anmälan av den gode
mannen föras in som ägare i aktieboken med anteckning om förvärvet och om förordnandet.

äldrabalken förvaltar aktier för en
blivande aktieägares räkning, skall
den blivande ägaren på anmälan av
den gode mannen föras in som ägare i aktieboken med anteckning om
förvärvet och om förordnandet.

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

4 kap.
6§

De aktieägare som har företrädesrätt att delta i en emission har rätt att
för varje aktie få ett särskilt emissionsbevis (vid nyemission teckningsrättsbevis och vid fondemission delbevis). Om bolaget inte är ett avstämningsbolag. får de kuponger som hör till aktiebrevet användas som emissionsbevis. Används inte sådana kuponger som emissionsbevis. skall det i
beviset anges hur många sådana bevis som skall lämnas för varje ny aktie.
Om en aktieägare använder sin företrädesrätt att delta i en emission i ett
bolag som inte är ett avstämningsbolag, skall anteckning härom göras på
det aktiebrev på vilket företrädesrätten grundas, om inte kuponger används som emissionsbevis.
I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och. vid fondemission. breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på annat
betryggande sätt till dem som på
avstämningsdagen är införda i
aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §. Om dessa inte var
berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller
dock inte om bolaget eller värdepapperscentralen kände till att
handlingarna skulle komma i orätta
händer eller om någon av dem har
åsidosatt den aktsamhet som de efter omständigheterna skäligen bort
iaktta. Bolaget eller värdepapperseentralen anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren
var omyndig.

I avstämningsbolag skall emissionsbevisen och, vid fondemission, breven på nya aktier som tillkommer aktieägare genast sändas i
rekommenderat brev eller på annat
betryggande sätt till dem som på
avstämningsdagen är införda i
aktieboken eller i förteckningen enligt 3 kap. 12 §. Om dessa inte var
berättigade att ta emot handlingarna skall bolaget ändå anses ha fullgjort sin skyldighet. Detta gäller
dock inte om bolaget eller värdepapperscentralen kände · till att
handlingarna skulle komma i orätta
händer eller om någon av dem har
åsidosatt den aktsamhet som de efter omständigheterna skäligen bort
iaktta. Bolaget eller värdepapperscentralen anses inte heller ha fullgjort sin skyldighet om mottagaren
var omyndig eller hade en .förvaltare enligt .föräldrabalken .förordnad
att .företräda honom i denna angelägenhet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
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35 Förslag till
Lag om ändring i taxeringslagen (1956: 623)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 47 § taxeringslagen (1956: 623) 1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

FöreslaRen lydelse
47 §2

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift. varom i denna lag
sägs, skall fullgöras
I) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
18 kap. I § föräldrabalken. beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning,
2) för sådan person, för vilken
god man förordnats enligt 18 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken, av gode
mannen beträffande vad han har
under sin förvaltning,

l) för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
11 kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning.
2) för sådan person, för vilken
god man ·eller förvaltare har förordnats enligt 1 I kap. 3. 4 eller 7 §
föräldrabalken. av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad han
har under sin förvaltning,

3) för avliden person och hans dödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor, som har att förvalta den dödes egendom, dock att där
egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att
fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten,
4) för dödsbo, som ej längre be>tår, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom,
5) för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud, där ej beträffande staten, landsting, kommun eller annan dylik
menighet regeringen annorlunda förordnar.
6) för aktiefond av det fondbolag, som handhar förvaltningen av fonden
eller, om förvaltningen övergått till förvaringsbank, av denna samt
7) för annan än här ovan omförmäld juridisk per~on, som ej längre
består. av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.

1

2

Lagen omtryckt 1971: 399. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 773.
Senaste lydelse 1974: 997.
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36 Förslag till
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979: 1152)

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:
1152) skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.

2§
Skyldighet att lämna deklaration eller annan uppgift, som sägs i denna
lag, skall fullgöras
I. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
18 kap. I § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning
2. för sådan person, för vilken
god man förordnats enligt 18 kap. 3
eller 4 § föräldrabalken, av gode
mannen beträffande vad han har
under sin förvaltning

I. för omyndig av förmyndare eller god man, som förordnats enligt
11 kap. l § föräldrabalken, beträffande vad förmyndaren eller gode
mannen har under sin förvaltning
2. för sådan person, för vilken
god man eller förvaltare har förordnats enligt // kap. 3, 4 eller 7 §
föräldrabalken, av gode mannen eller förvaltaren beträffande vad han
har under sin förvaltning

3. för dödsbo av dödsbodelägare eller testamentsexekutor, som har att
förvalta den dödes egendom, dock att där egendomen avträtts till förvaltning av boutredningsman, denne har att fullgöra deklarations- eller uppgiftsskyldigheten
4. för dödsbo, som ej längre består, av den som vid tidpunkten för
dödsboets upplösning haft att förvalta boets egendom
5. för annan deklarations- eller uppgiftsskyldig än enskild person och
dödsbo av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman, förvaltare eller
ombud samt
6. för annan än här ovan nämnd juridisk person, som inte längre består,
av den som senast haft att förvalta dess angelägenheter.
Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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Prop. 1987/88: 124

37 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1976: 600) om offentlig anställning

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 13 kap. 5 § lagen (1976: 600) om offentlig
anställning 1 skall ha följande lydelse
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

13 kap.
5§

Att arbetstagare hos staten kan
vara skyldig att frånträda utövning
av tjänst, om han förklaras omyndig eller fiirsättes i konkurs, följer
av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning.

Att arbetstagare hos staten kan
vara skyldig att frånträda utövning
av tjänst. om han försätts i konkurs, följer av särskilda bestämmelser i lag eller annan författning. .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

1

Lagen omtryckt 1986: 430.
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38 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1977: 293) om handel med drycker

Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 63 §lagen (1977: 293) om handel med drycker
skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

63 §

Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering
av alkoholdrycker avlidit; försatts i
konkurs eller förklarats omyndig
och vill dödsboet, konkursboet eller förmyndaren fortsätta rörelsen,
skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift om föreståndare. Anmälan skall ha inkommit senast två månader efter dödsfallet respektive första borgenärssammanträdet eller omyndighetsförklaringen. Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick.

Har den som fått tillstånd till detaljhandel med öl eller till servering
av alkoholdrycker avlidit eller försatts i konkurs och vill dödsboet
eller konkursboet fortsätta rörelsen, skall anmälan göras till tillståndsmyndigheten med uppgift om
föreståndare. Anmälan skall ha inkommit. senast två månader efter
dödsfallet eller första borgenärssammanträdet. Har anmälan ej inkommit inom föreskriven tid, upphör tillståndet att gälla den dag anmälningstiden utgick.

Denna lag träder i kraft den I januari 1989.
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39 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1984: 989) om
socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara

Prop. 1987/88: 124
Bilaga 3

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen 0984: 989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara skall ha följande lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

5§
Den som uppbär en förmån, som administeras av riksförsäkringsverket
och de allmänna försäkringskassorna. är skyldig att utan dröjsmål till
försäkringskassan anmäla förhålland~n som påverkar rätten till eller storleken av förmånen.
Om förmånstagaren är omyndig,
åligger anmälningsskyldigheten förmyndaren. I fråga om den som är
underårig är också vårdnadshavaren anmälningss/...--yldig. Sker utbetalning eljest till någon annan än
förmånstagaren, åligger motsvarande skyldighet även den till vilken
förmånen betalas ut.

Om förmånstagaren är underårig, åligger anmälningsskyldigheten förmyndaren och vårdnadshavaren. Om den som uppbär förmånen har en god man eller förvaltare enligt föräldrabalken, har denne motsvarande skyldighet att göra
anmälan, om det kan anses ingå i
uppdraget. Sker utbetalning eljest
till någon annan än förmånstagaren,
åligger motsvarande skyldighet
även den till vilken förmånen betalas ut.
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