
   

Kontaktuppgifter 

Överförmyndarexpeditionen 

Tel: 0250-263 50 

Telefontid: må-fr 10.00–12.00 

Fax: 0250-176 23 

E- post: overformyndaren@mora.se 

Postadress: Mora kommun, 792 80 Mora 

Besöksadress: Fredsgatan 16, 792 80  Mora (endast bokade besök) 

För mer information se vår hemsida: 

http://www.morakommun.se/overformyndare 

Hemsida: 

www.morakommun.se 

 

 

Stöd och omsorg 

 

 

Överförmyndare i samverkan 

i övre Dalarna 
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Överförmyndarverksamheten 

I varje kommun finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd vilka 

är utsedda av kommunfullmäktige. Godman/förvaltarskap står under 

överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren står under Länsstyrelsens 

tillsyn och kan även granskas av Justitieombudsmannen. 

God man/förvaltare 

Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalken (FB). 

God man/förvaltare behövs för personer som på grund av sjukdom, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med 

ekonomisk förvaltning, bevaka rättigheter, sörja för sin person mm. Den 

person som har god man/förvaltare kallas för huvudman. För att kunna få 

en god man skall hjälpbehovet ha ett orsakssamband med 

sjukdomsgrunden. 

Vem kan förordnas till god man/förvaltare?  

Lagen föreskriver inte annat än att den person som förordnas som god 

man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man 

eller kvinna som är myndig och själv inte har förvaltare. Det är också 

önskvärt att personen går överförmyndarsamverkans utbildning till god 

man, vilket även överförmyndarsamverkan är skyldig att erbjuda alla nya 

gode män. 

Anhörig och god man? 

Om du som anhörig vill bli god man är det viktigt att du har förmågan att 

särskilja dina roller som anhörig och som ställföreträdare. Uppdraget har 

tydliga ramar som även du som anhörig måste följa. 
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Alternativ till godmanskap? 

Eftersom att man alltid vill ha en så liten inverkan som möjligt på en 

persons integritet kan det vara bra att överväga om något alternativ till 

godmanskap/förvaltarskap kan fungera i ett första skede. 

 Vanlig fullmakt 

T.ex. för bankärenden, denna fullmakt faller dock om 

personen inte längre förstår vad saken gäller och inte är i 

stånd att kunna övervaka fullmakten. 

 

 Framtidsfullmakt (gäller från 1 juli 2017) 

Måste utfärdas under tiden personen fortfarande förstår 

vad saken gäller. Börjar sedan gälla när personen inte längre 

förstår vad saken gäller, vilket får bedömas av 

fullmaktsmottagaren. 

 

 Anhörigas behörighet (17 kap FB från 1 juli 2017)  

Ger anhöriga (make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, 

syskon och syskonbarn) rätten att hantera personens 

angelägenheter som tillhör den vardagliga livsföringen. 

Exempelvis betala löpande räkningar mm. 

 

 

 

 

 

 

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap.  

En god man fungerar som ställföreträdare för den hjälpbehövande. En 

vuxen person som inte själv kan förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller 

sörja för sin person kan få hjälp av en förordnad god man. Den 

hjälpbehövande har alltid kvar sin fulla handlingsfrihet. Förordnandet av en 

god man är en frivillig åtgärd som kräver samtycke från den det gäller. För 

att en god man ska kunna ta större beslut krävs att huvudmannen som 

har god man godkänner dessa. Om samtycke inte kan inhämtas skall detta 

påvisas genom ett läkarintyg. Den gode mannens uppgift är beroende av 

hur förordnandet är utformat. Vanligen skall den gode mannen se till att 

räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, 

söka olika bidrag samt förvalta tillgångar. 

En förvaltare förordnas när det inte är tillräckligt med ett godmanskap. 

Eftersom ett förvaltarskap anses vara ett stort ingrepp i den personliga 

integriteten prövas frågan av Tingsrätten vid en särskild förhandling. 

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som således kan genomföras mot 

huvudmannens vilja. En förvaltare har inom ramen för sitt förordnande 

ensam rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens ställe. Förvaltaren 

behöver inte inhämta huvudmannens samtycke. Den som inte kan vårda 

sig själv eller det den äger och som är så omdömeslös att det kan vara till 

skada för sig själv eller sin egendom kan få en förvaltare. Även personer 

som behöver skydda sig och sin egendom mot personer i omgivningen som 

försöker utnyttja dem, kan få förvaltare. Att få en förvaltare är en 

ingripande åtgärd och får bara ordnas om det inte är tillräckligt att ha en 

god man. Både en god man och förvaltare ska alltid handla på det sätt som 

är bäst för huvudmannen. 

 



   

Vad gör en god man eller förvaltare? 

En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att 

bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen. 

 

Gode mannen/förvaltarens uppdrag 

Uppdraget som god man/förvaltare ser olika ut beroende på vilket 

hjälpbehov huvudmannen som behöver stöd har. Det är också 

hjälpbehovet som styr vilken tid som en god man/förvaltare lägger ner på 

uppdraget. Allt från någon timme i månaden till någon timme i veckan 

förekommer. En god man/förvaltare ska hälsa på huvudmannen så ofta att 

denne ser att huvudmannen har det bra och får rätt stöd av samhället. 

Bevaka personens ekonomiska intressen, förvalta egendom. 

Exempel på vad ett uppdrag kan innebära är att den gode 

mannen/förvaltaren sköter ekonomin och ser till att huvudmannens 

räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till 

att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller 

hjälper huvudmannen att reda upp sina skulder. 

Alla gode män och förvaltare ska årligen redovisa till 

Överförmyndarkontoret hur de skött sitt uppdrag samt lämna i en 

ekonomisk redovisning om uppdraget även omfattat att förvalta 

huvudmannens egendom. 

Bevaka personens juridiska intressen, bevaka rätt 

En god man/förvaltare ska bevaka huvudmannens rättigheter och 

skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller 

bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda huvudmannen i 

dödsbon. Uppdraget kan också bestå att bevaka en huvudmans intressen 

vid ett arvskifte eller annan rättslig situation. 

Bevaka personens personliga intressen, sörja för person 

En god man/förvaltare ska se till att huvudmannen får den vård- och 

omsorg denne behöver och har rätt till. Till exempel rätt boende, daglig 

sysselsättning och hemtjänst. 

En god man/förvaltare får betalt 

Den som är god man/förvaltare har rätt till ett arvode. Arvodet betalas av 

huvudmannen som har en god man eller förvaltare, om dennes inkomst är 

större än 2,65 gånger prisbasbeloppet och/eller tillgångarna är större än 2 

gånger prisbasbeloppet. I annat fall betalar kommunen arvodet. 

Hur man ansöker? 

Det finns tre behöriga sökanden/alternativ. 

 Egen ansökan  

 Anhörig ansöker (make/maka, sambo, bröstarvingar) 

 Överförmyndaren (vid kännedom om påkallat behov) 

Ansökan skickas till tingsrätten som sedan skickar den vidare till 

överförmyndaren som yttrar sig i saken. Sedan går yttrandet tillbaka till 

tingsrätten som sedan beslutar i frågan. 

Samtliga ansökningsblanketter finns på hemsidan: 

www.morakommun.se/overformyndare 

http://www.morakommun.se/overformyndare

