
 Årlig granskning av förvaltarskap
Överförmyndarenheten 

1) Redogör kortfattat för huvudmannens aktuella hälsotillstånd

2 a) Bedömer du att det finns en påtaglig risk att huvudmannen kommer att vidta några skadliga 
åtgärder om förvaltarskapet skulle omvandlas till ett godmanskap?     

 Ja  Nej

2 b) Om du svarat ja på fråga 2 a: beskriv konkret vilken typ av skadliga åtgärder huvudmannen skulle 
kunna vidta 

3 a) Bedömer du att det finns en påtaglig risk att någon i huvudmannens omgivning skulle försöka 
utnyttja huvudmannen, till exempel att förmå huvudmannen att låna ut pengar eller ingå avtal?  

 Ja  Nej

3 b) Om du svarat ja på fråga 3 a: ange vem det gäller (till exempel ”anhöriga”) och på vilket 
sätt utnyttjandet skulle kunna ske  

4 a) Om du svarat nej på både fråga 2 a som 3 a: bedömer du att huvudmannen skulle samtycka till ett 
godmanskap och att det i övrigt finns förutsättningar för ett fungerande godmanskap?  

 Ja  Nej  Annat, ange (Exempelvis att huvudmannen inte förstår vad saken gäller):

Huvudmannens namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Förvaltarens namn Personnummer 



Förvaltarskap och dess årliga granskning 

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten och medför att 
huvudmannen förlorar sin bestämmanderätt i de delar som förvaltarskapet omfattar. Förvaltarskap ska bara 
anordnas om huvudmannen är ur stånd att vårda sig själv och eller sin egendom. Oftast innebär det att det finns 
påtagliga risker för huvudmannen om förvaltarskap inte anordnas. Hjälpbehovet ska inte heller kunna tillgodoses 
genom någon mindre ingripande åtgärd.  

Eftersom förvaltarskap är en ingripande åtgärd ska överförmyndaren varje år granska alla uppdrag. Då utreder vi 
om det fortfarande finns behov av förvaltarskap eller om uppdraget kan omvandlas till godmanskap eller upphöra. 
För att överförmyndaren ska kunna göra en korrekt bedömning är det viktigt att du som förvaltare tar dig tid att 
reflektera över huvudmannens behov av förvaltare och att du svarar utförligt på frågorna i blanketten. Svaren du 
lämnar får nämligen konsekvenser för huvudmannen och överförmyndarens hantering. Om du svarar otillräckligt 
på frågorna kommer överförmyndaren att kontakta dig för komplettering. 

Hur ska jag lämna in blanketten? 

• Blanketten finns på vår hemsida:
goteborg.se/overformyndaren
(under rubriken ”Blanketter”).
Fyll i och spara ner den på din dator.
Skicka sedan till: of@kom.goteborg.se

• Skriv annars ut, fyll i och skicka den till
vår postadress (se nedan)

Ibland förändras behovet för huvudmannen 

Ibland förändras hjälpbehovet för huvudmannen 
efter att förvaltarskap anordnas. Det kan handla 
om att huvudmannen med åren lärt sig hantera 
sin ekonomi.  Huvudmannens ålder och sjukdom 
kan också göra att denne inte längre har förmåga 
att genomföra skadliga rättshandlingar eller 
överkonsumera. 

Ibland anordnas även förvaltarskap för att skydda 
huvudmannen från att utnyttjas. Om en person 
som utnyttjat huvudmannen inte längre finns i 
dennes närhet kanske behovet att skydda 
huvudmannen med förvaltarskap har upphört. 

Observera: 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. 

Hur ansöker jag om ändring till godmanskap? 

Ansökan om ändring till godmanskap skickas till: 
Göteborgs tingsrätt, 404 83 Göteborg.  

Din ansökan bör generellt innehålla följande 
uppgifter och handlingar: 

• Huvudmannens aktuella situation och
hälsa.

• Redogörelse varför huvudmannen inte
längre behöver förvaltare och varför
godmanskap är tillräckligt.

• Huvudmannens samtycke till
godmanskap och dig som god man (om
huvudmannen förstår vad saken gäller).

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

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på överförmyndaren. 

Överförmyndarenheten 
Demokrati och medborgarservice 
Postadress: Box 2385, 403 16 Göteborg  
Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg 
Telefonnummer: 031-365 00 00 
E-post: overformyndaren@goteborg.se
Hemsida: www.goteborg.se/overformyndaren
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