God man som assistent?
Fråga:
Vi har en vuxen son som sedan han blev myndig har haft god man. Han har också
personlig assistans. Nu säger vår kommun att jag som förälder inte kan ha uppdraget
som god man om jag även arbetar som personlig assistent för min son. Är det riktigt?
Svar:
Nej, det finns inget som säger att en god man inte samtidigt kan arbeta som personlig
assistent för sin huvudman. Det fanns ett förslag från Susanne Billums utredning om
fusk och oegentligheter med assistansersättning om att begränsa dessa möjligheter,
men efter kritik från remissinstanser ledde det förslaget inte till någon lagändring.
Tyvärr verkar det som att det i många kommuner finns en missuppfattning om att det
har skett en förändring såsom du beskriver. Men det har det alltså inte. Den reglering
som finns av vem som kan vara god man är densamma som tidigare och här följer
en sammanfattning av vad som gäller.
I föräldrabalken står att den person som förordnas som god man eller förvaltare ska
vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller
kvinna. Överförmyndarnämnden prövar personers lämplighet som god man och
förvaltare. De flesta människor kan bli god man eller förvaltare. Allmänna kunskaper
i vardagsekonomi och ett sunt förnuft kombinerat med personligt och socialt
engagemang är lämpliga egenskaper.
De formella kraven är att god man inte får vara underårig eller själv ha förvaltare
förordnad för sig. Kravet på lämplighet innebär att gode mannen ska ha de
kvalifikationer som behövs för att kunna sköta uppdraget. Till de allmänna kraven på
lämplighet hör att den gode mannen har ordnad ekonomi. Den som har
betalningsanmärkningar hos kronofogden anses exempelvis inte lämplig som god
man. Den som ska få god man (huvudmannen) kan själv begära att få en viss person
som god man. Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden
beslutar om anordnande, utökning eller minskning i godmanskap och förvaltarskap.
Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

