
Hur många uppdrag som ställföreträdare får jag ha? 

 
Överförmyndarnämnden har beslutat att ställföreträdare som mest får ha 15 uppdrag som god man 
eller förvaltare i Göteborgs Stad om inte särskild dispens ges. 

Är du ny som ställföreträdare får du generellt inte fler än två uppdrag förrän vi har granskat en första 
årsräkning eller sluträkning från dig. 

Dispens 
Om du som ställföreträdare bedömer att du har förmåga att ta fler än 15 uppdrag som god man eller 
förvaltare i Göteborgs Stad, har du möjlighet att hos nämnden ansöka om dispens för fler uppdrag. 
För att få dispens krävs att: 
 
- du har haft uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad under minst tre år 
- du på ett korrekt sätt och i rätt tid redovisat dina uppdrag 
- du har faktiska förutsättningar att hantera fler uppdrag än 15    

Övre gräns för antal uppdrag 
Överförmyndarnämnden har vidare beslutat (den 27 maj 2021) att ställföreträdare som mest får ha 30 
uppdrag som god man eller förvaltare i Göteborgs Stad. Någon möjlighet att få dispens för fler 
uppdrag än så finns inte. 
 
Om du som ställföreträdare för närvarande har fler än 30 uppdrag kommer du inte att fråntas några 
uppdrag. Du kommer å andra sidan inte tilldelas några nya uppdrag förrän dina antal uppdrag 
understiger 30. 

Vad menas med uppdrag? 
Endast så kallade fulla uppdrag omfattas av de begränsningar som angetts ovan, det vill säga 
uppdrag som innefattar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Följande uppdrag ska 
alltså inte beaktas vid beräkningen av antal uppdrag: 

- uppdrag som enbart går ut på att bevaka en huvudmans rätt i samband med en specifik fråga (till 
exempel en fastighetsförsäljning eller ett arvskifte) 
- god man enligt 11 kap 1 § föräldrabalken 
- särskilt förordnad förmyndare 
- särskilt förordnad vårdnadshavare 
- medförmyndare 
- god man för ensamkommande barn 
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