
Inför vuxenlivet
Katrineholm 2021-04-25

Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och 
Vingåkers kommuner

https://www.dropbox.com/sh/to6o2pfwj7lwf5z/AAA2DoBYAyKlSFHeoFVEwvpka/Visionsymbolen_lagupplost_jpg/Visionssymbol%20utan%20text/emblem_gron_utan_text_laguppl.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/to6o2pfwj7lwf5z/AACsyx2sDgfyMz_xItXgKHEua/Visionsymbolen_lagupplost_jpg/Visionssymbol%20utan%20text/emblem_orange_utan_text_laguppl.jpg?dl=0


God man 

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver 

hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller 

sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta 

att anordna godmanskap för honom eller henne.

Principen om minsta ingripande åtgärd. Behövs 

godmanskap verkligen?



Vad innebär ett godmanskap?

❖ En person som får en god man har ”full 

rättshandlingsförmåga”

❖ En god man är ett biträde/ombud för sin huvudman

❖ God man får INTE bestämma över huvudmannen

❖ Huvudmannens samtycke ska alltid inhämtas innan god 

man företar en åtgärd. 

❖ undantag: dagliga hushållningen och om huvudmannen saknar 

förmåga till samtycke



Alternativ till godmanskap

Banktjänster T.ex. autogiro

Fullmakt Om förmåga finns att utfärda 
och bevaka

Jurist/advokat Bevaka rätt i enstaka frågor

Socialförvaltningen Egna medel,
budgetrådgivning,
skuldsanering, personligt 
ombud.

Make/sambo Hushållsekonomi

Anhörig Anhörigbehörighet

Fullmaktshavare Framtidsfullmakt

Närstående Informellt biträde



Förvaltarskap

Förvaltarskap kan anordnas för någon som på grund av 

medicinska orsaker (sjukdom, psykisk störning, försvagat 

hälsotillstånd, eller liknande förhållande) behöver hjälp för 

att bevaka sin rätt, sörja för sin person och/eller förvalta sin 

egendom och som är ur stånd att vårda sig själv eller sin 

egendom (risk för skadliga rättshandlingar)

Förvaltarskap får inte anordnas om det är tillräckligt med ett 

godmanskap eller någon annan mindre ingripande åtgärd.



Vad innebär ett förvaltarskap?

❖ Förvaltarskap kan anordnas mot någons vilja, det är en 

tvångsåtgärd.

❖ Huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga inom de 

områden som förvaltarskapet omfattar.

❖ Ska vara frågan om ”en sista utväg” när ingen mindre 

ingripande åtgärd fungerar.

❖ Läkarintyg för att styrka behovet och anledning till 

behovet krävs.

❖ Omprövas av överförmyndaren årligen.



Förvaltarskapet omfattar aldrig:

❖ Rösträtt

❖ Vårdnad över barn

❖ Vistelse

❖ Umgänge

❖ Medicinsk behandling

❖ Äktenskap

❖ Övriga strängt personliga frågor



Vem kan ansöka om god man/förvaltare?

❖ Förmyndare

❖ Den ansökan avser,

❖ och hens make/sambo,

❖ närmaste släktingar

❖ Framtidsfullmaktshavare

❖ Överförmyndaren

❖ God man får ansöka om förvaltarskap

❖ Rätten och överförmyndaren får självmant ta upp frågan 
om de anser det nödvändigt
_________________________________________

❖ Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan 
göras av socialförvaltning och sjukvård.



Vart och hur ansöker jag?

❖ Ansökningsblanketter kan fås av överförmyndarkontoret 

eller hämtas på kommunens hemsida.

❖ Ansökan skickas till Nyköpings tingsrätt.

❖ Bifoga ett läkarintyg för utredning om anordnande av 

godmanskap eller förvaltarskap.

❖ Ring överförmyndarförvaltningen i din hemkommun om 

du har några frågor!



Behörig domstol

❖ Behörig domstol för personer som är 

folkbokförda i Katrineholm, Flen, 

Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa 

och Vingåkers kommun är Nyköpings 

tingsrätt.

❖ Tingsrätten har möjlighet att anordna, fatta beslut om 

upphörande och jämkning av godmans- och förvaltarskap

❖ Byten av ställföreträdare under bestående ställföreträdarskap 

fattas av överförmyndaren/överförmyndarnämnden.



En frivillig åtgärd

❖ Godmanskap kan inte anordnas mot någons vilja.

❖ Samtycke krävs, om den enskilde har förmåga att 

samtycka.

❖ Läkarintyg krävs, för att ersätta huvudmannens 

samtycke, om förmåga att samtycka saknas.



• Lagtext 11 kap. 12 § FB 

• Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren 
och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss 
person som god man eller förvaltare, ska den personen 
förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig 
uppdraget. Detsamma gäller om en god man ska förordnas att 
bevaka en underårigs eller bortavarandes rätt i ett dödsbo och 
den avlidne har gett till känna vem den avlidne önskar till god 
man.

• Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska hans 
eller hennes lämplighet kontrolleras i den utsträckning som 
behövs.

• Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte 
vara god man eller förvaltare. Lag (2014:886).

Vem kan vara god man/förvaltare?



Vad ingår i uppdraget….

Gode män och förvaltare skall, i den mån det följer av deras 

förordnande, bevaka rätten för de personer som de företräder, 

förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.



Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt innebär att se till att huvudmannens 

rättigheter tillvaratas gentemot utomstående

Exempel på uppgifter:

❖ överklaga beslut som har gått huvudmannen emot

❖ bevaka huvudmannens rätt i dödsbo

❖ företräda huvudmannen vid avveckling av bostad, vid 
kontakter med fordringsägare, vid upprättande av 
avbetalningsplaner, vid ansökan om skuldsanering etc.

❖ ansöka om insatser enligt LSS och/eller SoL

❖ ansöka om aktivitetsersättning/bostadstillägg etc.

❖ inhämta överförmyndarnämndens samtycke 
försäljning/köp av bostad, arvskifte etc.



Förvalta egendom

Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om 

huvudmannens ekonomi och tillgångar. 

Exempel på uppgifter:

❖ betala räkningar

❖ lämna fickpengar

❖ kontrollera kassabok/förvaltning på eventuellt boende

❖ förvalta huvudmannens tillgångar

❖ deklarera

❖ sanera eventuella skulder

❖ inhämta överförmyndarens samtycke vid omplacering av 
tillgångar med mera

❖ redovisa sin förvaltning av huvudmannens egendom till 
överförmyndaren



Sörja för person

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ser till att 

huvudmannen har ett bra boende, får en god omvårdnad och ges 

goda levnadsvillkor.

Exempel på uppgifter:

❖ regelbundna kontakter med huvudmannens själv, 

❖ med boendet, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera 

❖ vid behov tar initiativ till förbättringar, 

❖ uppmärksammar huvudmannens behov av sociala kontakter, 
daglig sysselsättning fritidsverksamhet med mera (OBS! 
Ansöker om, inte utför)



Svårigheter

❖ Kan vara klurigt att ”ikläda sig” rollen som god man. Att 

inte längre vara vårdnadshavare utan god man.

❖ Föräldrabalken (lagstiftning) styr den gode mannens 

uppdrag - skyldigheter och rättigheter

❖ Gode män är redovisningspliktiga till överförmyndaren.

❖ Uttryckliga förbud att sammanblanda ekonomierna (god 

man/huvudman) 

❖ Strikt gåvoförbud

❖ Flera åtgärder kräver överförmyndarnämndens samtycke, 

köp/försäljning fast egendom/bostadsrätt, uttagstillstånd 

etc.



Tack för idag !

Några frågor?

Kontaktuppgifter överförmyndare:

Flen, Gnesta och Vingåker
0157-43 00 70
overformyndaren@flen.se

Katrineholm
0150-578 85
overformyndaren@katrineholm.se
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