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 Till förvaltare 

       

       

       

 

 

Information om årlig omprövning av förvaltarskap. 
 

 

En förvaltare kan vara förordnad för att såväl bevaka huvudmannens rätt som att sköta 

dennes ekonomi och att sörja för hans person. Uppdraget kan också vara begränsat till 

att avse endera av dessa uppgifter. Som grund för ett förvaltarskap har funnits ett läkar-

utlåtande av vilket det har framgått att personen ur medicinsk synpunkt har ansetts vara 

ur stånd att ta vård om sig eller sin egendom. Personens vidlyftiga affärer, risken för att 

denne blir utnyttjad eller andra vidtagna åtgärder har dessutom visat att ett godmanskap 

inte är tillräckligt för att skydda personen mot det egna handlandet. Huvudmannen sak-

nar rättslig handlingsförmåga i den del som omfattas av förvaltarskapet och det är för-

valtaren ensam som agerar som ställföreträdare. 

 

Förvaltarskapet skall vara anpassat efter huvudmannens behov och inte finnas längre än 

vad som är nödvändigt. Det kan också begränsas till att avse viss egendom eller angelä-

genhet eller helt enkelt upphöra eller förändras till ett godmanskap. Ett upphörande av 

förvaltarskap förutsätter dock att en läkare anser detta vara möjligt och ett samtycke 

från huvudmannen skall inhämtas i de fall huvudmannen kan ge ett sådant vid föränd-

ring till godmanskap. 

 

Överförmyndaren är skyldig att årligen särskilt granska förvaltarskap för att pröva om 

det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet. 

 

För att Överförmyndaren skall kunna ta ställning till om det finns grund för en sådan 

ansökan om förändring av förvaltarskapet är det viktigt att bifogade frågor besvaras så 

utförligt som möjligt. 

 

Svar skall lämnas senast vid ingivandet av årsräkning för aktuellt år. 
 

 

Roland Persson 

Överförmyndare 
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