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Överförmyndarens verksamhet

• Se till att underåriga och personer som inte själva kan 
bevaka sin rätt får sina rättigheter tillgodosedda

• Tillsyn över ställföreträdarnas verksamhet, samtycken till 
t ex arvskiften och fastighetsöverlåtelser

• Utreder anmälan om god man och förvaltare
samt yttrar oss vid ansökan till tingsrätt



Vem kan få god man?
Personer som på grund av: 
- sjukdom
- psykisk störning
- försvagat hälsotillstånd
- liknande förhållanden

behöver hjälp med att
bevaka sin rätt    förvalta sin egendom    sörja för sin person



Vad ingår i uppdraget?

• Bevaka rätt – juridiska angelägenheter, 
ex arvskiften, fastighetsförsäljning, avtal

• Förvalta egendom – sköta personens ekonomi oavsett 
om det gäller skulder eller stora tillgångar, se till att 
personen deklarerar

• Sörja för person – företräda personen i dess personliga 
angelägenheter, vårdplanering, boende och omsorg



Utgångspunkten är samtycke

• Godmanskap innebär ingen inskränkning i huvudmannens 
rättshandlingsförmåga. Samtycke krävs - om det kan ges.

• Läkarintyg kan visa att huvudmannens rättshandlingsförmåga 
är så nedsatt att relevant samtycke inte kan ges



Förvaltarskap

Personer som är ur stånd att vårda sig och sin 
egendom kan få förvaltare förordnad för sig. 
Förvaltarskap få endast anordnas då den 
enskilde inte kan få hjälp på ett mindre ingripande 
sätt eller genom godmanskap. (FB 11 kap 7 §)



Varför läkarintyg?

• För att fastställa att behovet av hjälp är grundat i sjukdom, psykisk störning, 
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

• För att fastställa om huvudmannen förstår vad saken gäller

• Måste alltid utfärdas enligt 11 kap 17 § föräldrabalken vid anordnande av 
godmanskap när huvudmannen inte lämnat sitt samtycke och vid 
anordnande av förvaltarskap

- även vid förändring i omfattningen av uppdraget samt vid 
upphörande kan läkarintyg komma att behövas för 
överförmyndarnämndens eller tingsrättens beslut.



Läkarintyg för 
godmanskap/förvaltarskap
• Att samtycke inte kan ges måste anges i läkarintyg
• Läkarintyg krävs för anordnande av förvaltarskap
• Sjukvården är skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara 

av betydelse för ärendet (11 kap 1 6 § fjärde stycket FB)
• Läkarintyget ska enligt Socialstyrelsen utfärdas av en 

legitimerad läkare. Läkaren behöver inte ha 
specialistkompetens.

• Läkaren ska träffa huvudmannen inför intygsskrivandet, enligt 
praxis.

• Läkarintyg enligt 11 kap. 17 § föräldrabalken ska utfärdas på 
Socialstyrelsens blankett för godmanskap och förvaltarskap



Läkarintyg forts.

• På blanketten lämnas uppgifter om nuvarande hälsotillstånd 
samt de omständigheter som talar för att den enskilde 
behöver hjälp med att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja 
för person (godmanskap) eller är ur stånd att vårda sig och 
sin egendom (förvaltarskap). 

• Läkaren ska bedöma om den enskilde kan höras muntligen
• Läkaren ska även bedöma om den enskilde förstår vad 

saken gäller eller ej – läkarens bedömning här kan vara helt 
avgörande för ärendet



Ansökan om god man/förvaltare
- Får göras av förmyndare, den som ansökan avser, om han eller hon 

har fyllt 16 år, av hans eller hennes make/maka, sambo och 
närmaste släktingar (ex barn, föräldrar, syskon) samt 
överförmyndarnämnden. 

- God man får ansöka om förvaltare

- Prövas av tingsrätten
- Överförmyndarnämnden yttrar sig till tingsrätten

- Ansökan kan vara interimistisk

Information, blanketter och broschyrer finns på vår hemsida 
www.vaxjo.se/godman



Anmälan om behov av god 
man/förvaltare
- Sjukvården har skyldighet att anmäla behov av god man eller 

förvaltare enligt 2 § 3 förordningen (1996:933) om verksamhetschef 
inom hälso- och sjukvården ”Verksamhetschefen ansvarar för att 
överförmyndaren underrättas när en intagen person kan antas 
behöva god man eller förvaltare enligt föräldrabalken samt när ett 
förvaltaruppdrag bör upphöra”

- Överförmyndarnämnden prövar om myndigheten vill ansöka om god 
man/förvaltare till tingsrätten

- Nämnden kan besluta att ej ansöka efter anmälan om behov


