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För dig som ansöker om god man 

eller förvaltare 

För att göra det enklare att ansöka om 

god man eller förvaltare bifogar 

överförmyndarnämnden information 

om vad ett godmanskap eller 

förvaltarskap innebär. Den person som 

ska ha god man eller förvaltare kallas för 

”huvudman”. Den person som ska vara 

god man eller förvaltare kallas även för 

”ställföreträdare”.  

Godmanskapets och förvaltarskapets 

omfattning 

Ett godmanskap och förvaltarskap kan 

bestå av tre olika delar; bevaka rätt, 

förvalta egendom och sörja för person. 

Vilka åtgärder en ställföreträdare får 

vidta för huvudmannens räkning beror 

på vilka delar godmanskapet eller 

förvaltarskapet omfattar. Här kommer 

en kort förklaring av vad respektive del 

innebär. 

Bevaka rätt 

Bevaka rätt är den juridiska delen av 

ställföreträdarens uppdrag. Detta kan 

bl.a. innebära att ingå avtal för 

huvudmannens räkning, göra 

ansökningar hos olika myndigheter, 

företräda huvudmannen vid försäljning 

av bostad samt lämna in deklarationen.  

Förvalta egendom 

Förvalta egendom är den ekonomiska 

delen av ställföreträdarens uppdrag. 

Detta innebär att sköta all egendom som 

tillhör huvudmannen. I praktiken kan  

 

det bl.a. innebära att betala räkningar, ta 

hand om pension och bidrag, lämna 

fickpengar samt förvalta kapital och 

fastigheter. 

Sörja för person 

Sörja för person är den del av uppdraget 

som avser omsorg för huvudmannens 

person.  Detta kan bl.a. innebära att se 

till att huvudmannen får den hjälp han 

eller hon behöver från sjukvård och 

socialtjänst samt slå larm om det finns 

missförhållanden. 

Skillnaden mellan godmanskap och 

förvaltarskap 

Ibland kan det vara svårt att veta om en 

persons behov är sådana att han eller 

hon behöver god man eller förvaltare. 

Här kommer en kort beskrivning av 

skillnaden mellan ett godmanskap och 

förvaltarskap. 

Godmanskap 

En god man behöver sin huvudmans 

samtycke för att vidta åtgärder för 

dennes räkning. Den gode mannen får 

dock för sin huvudmans räkning vidta 

åtgärder inom ramen för det dagliga 

hushållet såvida inte huvudmannen 

uttryckligen har motsatt sig åtgärden.  

En god man vars godmanskap omfattar 

”bevaka rätt” behöver sin huvudmans 

samtycke för att kunna sälja en fastighet 

som tillhör denne. 
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Förvaltarskap 

En förvaltare behöver inget samtycke 

från sin huvudman för att vidta åtgärder 

för dennes räkning. En förvaltare vars 

förvaltarskap omfattar ”förvalta 

egendom” bestämmer över sin 

huvudmans egendom utan dennes 

inblandning.  

Kostnaden för en god man och 

förvaltare 

Ställföreträdaren har rätt till skäligt 

arvode för sitt uppdrag. Som huvudregel 

är det huvudmannen som betalar 

arvodet. Det är överförmyndarnämnden 

som avgör storleken på arvodet. 

Kontakta överförmyndarnämnden i din 

kommun för mer information. 

Anhörigbehörighet 

Anhörigbehörighet, vad är det? 

Sedan den 1 juli 2017 behöver du som 

anhörig inte längre ha en fullmakt för att 

kunna företräda en familjemedlem som 

på grund av sjukdom, psykisk störning, 

försvagat hälsotillstånd eller liknande 

förhållande uppenbart tappat förmågan 

att ta hand om sina ekonomiska 

angelägenheter. Du som anhörig får då, 

för din familjemedlems räkning, vidta 

vissa åtgärder med anknytning till 

dennes dagliga livsföring. Detta innebär 

bl.a. en möjlighet att sköta vardagliga 

betalningar och inköp, ingå och säga upp 

avtal med anknytning till den dagliga 

livsföringen samt sköta om nödvändiga 

reparationer på familjemedlemmens 

boende.  

 

Hur påverkar detta familjemedlemmen? 

Inte alls. Din familjemedlems möjlighet 

att själv vidta åtgärder ifråga om sin 

dagliga livsföring förblir oförändrad. 

För dig som anhörig 

Innan du ansöker om godmanskap för 

en familjemedlem bör du fundera på om 

inte din anhörigbehörighet räcker för att 

tillgodose dennes behov.  Du får dock 

ingen ersättning för denna typ av hjälp.  

 


