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Hemställan om möjligheter avseende digitala uttagsmedgivanden för förordnade ställföreträdare
En konsekvens av att bankerna allt mer restriktivt har öppna bankkontor är att huvudmän med förordnad ställföreträdare inte får tillgång till kontanter. Föräldrabalken med
tillhörande praxis är föråldrad. I dagsläget kräver ett uttagsmedgivande (beslut om att
ekonomiska medel får lyftas från en huvudmans bankkonto som är överförmyndarspärrat) att ställföreträdaren fysiskt besöker ett bankkontor. Landets överförmyndare
har haft ett antal kontakter med förordnade ställföreträdare som uppger att de inte
längre kan fullgöra sina uppdrag gällande ekonomiska medel till sina huvudmän. Det
kan tilläggas att många av de som är förordnade som god man eller förvaltare tillhör
riskgrupper vad gäller covid-19. Alternativt kan de behöva inhämta skriftligt samtycke
från sin huvudman, som också ofta tillhör riskgrupper och även kan bo på boende där
det råder besöksförbud.
SKR har tagit kontakt med Svenska Bankföreningen om möjligheten att, under de exceptionella förhållanden som nu råder, frångå ordinarie rutiner genom att uttags-medgivande istället skickas digitalt från överförmyndaren till respektive bank för att undvika onödiga besök på idag delvis stängda bankkontor. Enligt de besked vi fått ser föreningen ingen möjlighet att tillfälligt införa digital kommunikation mellan överförmyndare och banker. Vid flera kontakter har det framkommit att bankerna inväntar föreskrifter och råd från Finansinspektionen. SKR har utan framgång försökt få klargörande besked från Finansinspektionen.
Enligt uppgift förekommer det redan idag digital kommunikation mellan banker och
åklagarmyndigheten, polismyndigheten, ekobrottsmyndigheten och andra aktörer. Då
covid-19 har medfört stora svårigheter för förordnade ställföreträdare att bevaka rätt
och förvalta egendom för sina huvudmän, anser vi sådan kommunikation bör möjliggöras även mellan kommuner (överförmyndare) och banker och att denna fråga bör
hanteras skyndsamt.
Undertecknade hemställer därför att regeringen ska ge Finansinspektionen i uppdrag
att skyndsamt meddela föreskrifter/riktlinjer, så att landets 110 000 huvudmän i praktiken får tillgång till sina ekonomiska medel och så att de förordnade ställföreträdarna
kan betala deras räkningar etc. Uttagsmedgivanden bör kunna skickas direkt från överförmyndare till bank helt digitalt.
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