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Justitiedepartementet 

 

Yttrande över betänkandet Gode män och 

förvaltare - en översyn (SOU 2021:36) 

Dnr: Ju2021/01883 

Utifrån de intressen som Haparanda tingsrätt har att bevaka lämnas följande 

yttrande. 

 

Tingsrätten har tagit del av Örebro tingsrätts yttrande från den 27 september 

2021 och delar de synpunkter som där presenteras.  

Ikraftträdande 

Gällande datum för ikraftträdande anser tingsrätten att det är problematiskt 

att ändringar såsom obligatorisk introduktion för ledamöter och ersättare i 

överförmyndarnämnder samt att överförmyndarnämnd ska vara den 

obligatoriska organisationsformen, vilka har stor betydelse för att 

beslutanderätt i ärenden enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 

domstol till överförmyndarnämnd, sker vid en långt senare tidpunkt.1 Så som 

utredningen lyfter fram innebär överförmyndarverksamheten 

myndighetsutövning mot enskild som ofta är människor i mycket utsatta 

situationer och som inte själva kan hantera sina angelägenheter eller bevaka 

sina intressen. JO har uttalat att rättssäkerhetsaspekter gör sig särskilt starkt 

gällande för dessa personer. Uppgifterna kräver stor och bred kompetens på 

bland annat förvaltningsrättens och civilrättens områden varför en hög 

kompetens hos överförmyndarnämnden är en förutsättning för att överta 

beslutanderätten från domstol. Tingsrätten anser därför att ikraftträdandet 

bör ske vid samma tidpunkt. 

Övrigt 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Agneta Karlsson. Föredragande 

har varit tingsnotarien Martin Skagerstrand. Vid föredragning har även 

beredningsjuristen Johan Ragnhammar samt tingsnotarierna Soraya Sahba 

och Oscar Pettersson närvarat. 

 

Agneta Karlsson 

   Martin Skagerstrand 

 
1 Förslag om obligatorisk introduktion för ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnder 
föreslås träda i kraft den 1 augusti 2026 och förslag att överförmyndarnämnd blir den 
obligatoriska organisationsformen föreslås träda i kraft den 1 januari 2027, se sid. 527. 
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