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Inledning
Svea hovrätt har granskat utredningen utifrån de utgångspunkter och
intressen som hovrätten särskilt har att beakta. Hovrätten, som i övrigt inte
har någon erinran mot förslaget, lämnar följande synpunkter.

En ökad beslutanderätt för överförmyndaren (avsnitt 22.7.1)
Hovrätten tillstyrker förslaget att överförmyndaren som utgångspunkt ska
pröva ärenden om anordnande, jämkning och upphörande av godmanskap
enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken samt att handläggningen alltid ska inledas
hos överförmyndaren.
I sammanhanget kan konstateras att hovrättens beslut i ärenden som först
har handlagts av överförmyndaren inte får överklagas (20 kap. 12 § tredje
stycket andra meningen föräldrabalken). En konsekvens av förslaget blir
alltså att ärenden som enligt nuvarande reglering får överklagas till Högsta
domstolen i fortsättningen ska prövas av hovrätten som sista instans. Denna
fråga samt dess konsekvenser för prejudikatbildningen och domstolarnas
verksamhet har inte belysts i betänkandet. Frågan bör övervägas i den
fortsatta beredningen.

En ny statlig myndighet ska inrättas (avsnitt 23.10.3)
Med hänsyn till en sådan myndighets förhållandevis begränsade uppdrag
och de kostnader som förslaget innebär kan det ifrågasättas om det är
nödvändigt och ändamålsenligt att inrätta en ny myndighet.

Övergripande konsekvenser (avsnitt 28.2)
Hovrätten ser utredningens förslag som steg i rätt riktning för att förbättra
huvudmännens ställning. Hovrätten bedömer dock att ytterligare åtgärder
kan komma att krävas för att tillgodose behovet att rekrytera ställföreträdare
i de fall det har visat sig vara svårt.
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Konsekvenser för staten (avsnitt 28.5.1)
Förslaget att flytta ärenden om godmanskap från domstolarna till överförmyndarna innebär en renodling av domstolarnas verksamhet. Det framstår
dock, mot bakgrund av tillgängligt underlag för prognosen, som högst
osäkert om förslaget kommer att leda till den kostnadsminskning för
domstolarna som uppskattats.
____________________
I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättspresidenten Anders
Perklev, hovrättslagmannen Camilla Olsson, hovrättsrådet Elisabet Brunlid
och tf. hovrättsassessorn Filip Lindström, föredragande.
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