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Nr 1906
av herr Hugosson
i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 132 med förslag till lag om
ändring i rättshjälpslagen m. m.

I Kungl. Maj :ts proposition 1972:132 fram läggs förslag som kan sägas
vara kompletteringar till den rättshj älpsreform, som riksdagen tidigare
fattat beslut om. Ett dylikt kompletteringsförslag är den lag om
ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m . som ingår i
proposition 132. Det är med tillfredsställelse man noterar att svenska
medborgare , som tillfälligt vistas i utlandet, genom den föreslagna lagen
erhålle r ett gott rättsskydd i de fall de berövas frihete n eller åtalas för
brott i det land de vistas .
Det sociala bistå nd som läm nas svensk medborgare har i många fall
karaktären av socialhjälp. l de fall fråga om återbetalning av sådan hjälp
uppkommer bör enligt min mening återbe talningsskyldigheten så nära
som möjligt anpassas till de bestämmelser som gäller i socialhjälpslagen
om å terbetalningsskyldigheL
Enligt bestämmelserna i 6 kap. föräldrabalken kan i speciella fall
vå rdnaden om barn anförtros åt särskilt fö ro rdn ad fö rmyndare. Det är
icke ovanligt att härtill utses en nära anhörig till barnet eller en
socia lassistent som är anställd i kommunens barnavårdsnämnd. Den
så lunda särskilt förordnade förmyndaren har ingen underhållsskyldighet
gentemot barnet. Det är i dag för övrigt mycket svårt att få personer som
ä r villiga att åtaga sig ett sådant maktpåliggande förmy nderskap . Skulle
förmyndaren göra sig skyldig till fel eller försummelse, kan han givetvis
bli skadeståndsskyldig enligt vanliga n ormer. Det måste emellertid anses i
hög grad stötande att en sådan person skall kunna åläggas åte rbetalningsskyldighet i enlighet med bestämmelserna i 2 § första stycket i det förslag
till lag o m e kono miskt bistånd till sve nska medbo rga re i utlande t m . m .
som ingår i pro position 132. Bestämmelserna om återbetalningsskyldighet e nligt 2 § fö rsta stycket bör enligt min mening endast avse
vå rdnadshavare som är underhållsskyldig enligt bestä mmelse rna i föräldrabalken .
Nedanståe nde hemställan innebär att föreliggande lagfö rslag måste
ändras. J ag förutsätter att vederbörande utskott omarbetar lagtexten i
detta avseende .
Med stöd av vad jag ovan anfö rt får jag hemstä lla
att riksdagen vid be handlingen av förslage t till lag om e konomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. måtte
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besluta att bestiimm e lse rna om å terbeta lni ngsskyld ighet
end as t skall avse vård nadshavare som ä r und e rhållsskyldig
enligt bestämmelse rna i föräld raba lke n.
Stockholm den 28 november 1972
KURT HUGOSSON (s)
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