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Jämkning

Innebär att förordnandet justeras till det aktuella behovet
- kan utökas eller minskas i omfattning.

• God man eller annan behörig sökande ansöker om 
jämkning

• Krävs åtagande från god man samt samtycke från 
huvudman (om tillämpligt)

- Om samtycke ej kan ges krävs läkarintyg alternativt 
social utredning

•Beslutas av tingsrätten



Konvertering

• Från godmanskap till förvaltarskap
• Från förvaltarskap till godmanskap

- Beslutas av tingsrätten, gode mannen kan själv ansöka

Vad är skillnaden mellan ett godmanskap och ett förvaltarskap?
När kan ett förvaltarskap bli aktuellt för en person?
• Personen skall vara ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom.

• I vissa fall för att skydda personen mot utomstående, t.ex. 
vid missbruk av tidigare fullmakter.



• Finns det ett genuint samtycke till vad godmanskapet innebär?

• Hur kommer det gå att redovisa uppdraget? (kvittenser på egna 
uttag)

• Är det i huvudmannens egentliga intresse att denne får som han/hon 
vill?

• Finns det några överhängande risker? 

• Kan behovet tillgodoses på något annat mindre ingripande sätt?

• Exempel på när förvaltarskap kan konverteras till godmanskap

• Vad kan en god man göra som upptäcker att någon har fullmakt på 
huvudmannens bankkonto och att pengar försvinner?
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Frågeställningar runt konvertering



Upphörande
11 kap 19 § föräldrabalken

Ett godmanskap upphör genom
• beslut i tingsrätten
• att huvudmannen avlider (automatiskt per 

dödsdagen)

Ett godmanskap ska upphöra om
• det inte längre behövs (inget behov)
• huvudmannen inte längre vill ha en god man 

(samtycke)
• det inte finns förutsättningar för fortsatt 

godmanskap



Byte av ställföreträdare
11 kap 19 § föräldrabalken

• Du som ställföreträdare kan begära dig entledigad 
från uppdraget

• Huvudmannen (eller anhöriga) kan ansöka om att 
få byta ställföreträdare

• Överförmyndaren – inte tingsrätten – beslutar om 
byte

Obs! Du är skyldig att kvarstå i uppdraget till det att 
överförmyndaren utsett en nya ställföreträdare



• Överförmyndaren ska varje år granska alla pågående 
förvaltarskap.

• Utreda om det fortfarande finns behov av förvaltarskap eller 
om uppdraget kan omvandlas till godmanskap eller upphöra.

• När behovet för huvudmannen förändras

Om du som förvaltare anser att huvudmannen inte längre 
behöver förvaltare bör du ansöka om att förvaltarskapet ändras 
till godmanskap. Notera i sammanhanget att godmanskap kan 
anordnas även om huvudmannen inte längre förstår vad saken 
gäller och därför inte kan lämna sitt samtycke.

Granskning av förvaltarskap



• Huvudmannens aktuella situation och hälsa

• Beskrivning av varför huvudmannen inte längre behöver 
förvaltare och varför godmanskap är tillräckligt

• Ett samtycke från huvudmannen till anordnande av 
godmanskap och till att du förordnas som god man (om 
huvudmannen förstår vad saken gäller)

• Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av 
godmanskap enligt 11 kap 4 § föräldrabalken

En ansökan bör generellt innehålla 
följande uppgifter och handlingar:



Recruto – ett nytt sätt för oss att hantera ställföreträdare. 

Idag når vår epostlista ungefär 700 ställföreträdare

Rekrytering



I Överförmyndarens uppdrag ingår det att granska ställföreträdare och bedöma deras 
lämplighet i uppdraget. 

Under hösten arbetar vi med att skapa en konsekvent och transparent hantering av 
ställföreträdare. 

Identifiera ställföreträdare som inte sköter sina uppdrag på ett korrekt sätt eller inte klarar av att 
redovisa ut efter de krav som ställs på den enskilde. 

Förmedla information till ställföreträdaren att denne är inte är lämplig, eventuellt kalla in på 
enskilt möte. 

Kvalitetssäkra kommunikationsflödet med ställföreträdaren för att undvika missförstånd. 

Inte tilldela för många uppdrag under ett och samma år – vi vet av erfarenhet att det är klokt att 
starta upp ett uppdrag åt gången och få uppdraget i ”rullning”

En del i vår tillsyn



En annan del av överförmyndarens tillsyn består av att utreda klagomål. Vem som helst kan inkomma med 
klagomål på gode män, förvaltare och förmyndare. 

Klagomålet skickas till ställföreträdaren för yttrande, som huvudregel ges en svarstid om 10 dagar. 

När yttrande har inkommit gör handläggaren en bedömning. Eventuellt kan det vara aktuellt med att skicka 
yttrandet från ställföreträdaren till den som klagar, särskilt om ställföreträdarens beskrivning av ett 
händelseförlopp avviker från vad som beskrivits i klagomålsskrivelsen. 

Om vi bedömer att ställföreträdaren inte gjort något fel så stängs ärendet utan vidare åtgärd.

Om ställföreträdaren begär sig entledigad påbörjas rekrytering av ny ställföreträdare.

Om det finns anledning att rikta kritik mot ställföreträdaren- skrivs ett meddelade på vilket sätt 
ställföreträdaren har agerat olämpligt eller med tillrättavisande (anledning till kritik) men att ärendet lämnas 
utan åtgärd 

Om vi anser att ställföreträdaren är olämplig men ställföreträdaren vägrar att begära sig entledigad så 
påbörjas rekrytering av en ny ställföreträdare och fråga om tvångsentledigande lyfts med 
Överförmyndarnämnden. 

Klagomål



• Utökade telefontider

• E-post

• Webbplats

Tillgänglighet



• Vad har ni för tankar och funderingar som skulle kunna göra 
vår verksamhet bättre?

Frågor



Överförmyndarverksamheten

Konsument- och medborgarservice

Postadress: Box 2385, 403 16 Göteborg

Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg 

Telefonnummer: 031-365 00 00

E-post: of@kom.goteborg.se

Hemsida: www.goteborg.se/overformyndaren

Kontakt


