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2019/20:1768 Moderniserad lagstiftning för godmanskap
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare varnar för att många gode män
befinner sig i riskgruppen, och därmed kan de inte hjälpa sina huvudmän under
covid-19-pandemin. Samtidigt finns också äldre som vill lämna sina uppdrag
men som inte har befriats från sitt uppdrag.
En kvinna som beskrivit sin situation som god man är 78 år och har sedan tre år
tillbaka försökt bli entledigad från sitt uppdrag. Det har hon dock inte blivit,
utan hon har fått svaret att man först måste hitta en ersättare för henne.
I exemplet med den 78-åriga kvinnan har både överförmyndarnämnden och
tingsrätten gett avslag på ansökan om att få avsluta godmanskapet. Detta med
hänvisning till föräldrabalken och att det måste finnas en ersättare för att
personen ska kunna lämna sitt godmanskap.
Det är både orimligt och fel att en person som är 78 år ska behöva fortsätta sitt
uppdrag som god man när personen i fråga vill avsluta det.
Vårt land är beroende av att människor på frivillig basis vill åta sig
godmanskap. När man tar del av uppdraget kan det kan bli svårt att kunna
lämna det. Då finns risken att allt färre är villiga att åta sig godmanskap.
På sina håll saknas det även tillräcklig utbildning om godmanskap. Att få en
genomgång av det uppdrag som man står i startgropen för att åta sig borde vara
en självklarhet. Det är ibland allt annat än enkelt både att veta hur man ska gå
till väga och att hantera den ekonomiska situationen för en person som kan ha
satt sig i ekonomisk knipa.
Under covid-19 har nu läget försämrats för dem som har en god man som är
över 70 år samt för dem som är över 70 och har en god man. Föräldrabalken är
skriven för en annan tid. Godmanskap och överförmyndarverksamhet har
diskuterats ett antal år. Förslag har varit på väg fram men stannat av på vägen.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:
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Har statsrådet för avsikt att ta fram en moderniserad lagstiftning samt ett
digitalt och rättssäkert system för alla inblandade parter?

………………………………………
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Överlämnas enligt uppdrag
Ann Larsson
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