


Presentationen 

• Kommunens arbete med god man och förvaltare 
• Statistik 
• Utmaningar 



Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn 
över gode män, förvaltare och förmyndare. 
Överförmyndarnämnden för Uppsala län är en politiskt 
vald nämnd. 
 
Samtliga kommuner i Uppsala län samverkar i en 
gemensam förvaltning.  
 
Uppsala län har tre nämnder. Enköping och Håbo har 
egen nämnd medan övriga kommuner samverkar i en 
gemensam nämnd. 



Överförmyndarnämndens uppdrag 

Vår uppgift är att, i enlighet med föräldrabalken 
(1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) 
samt lagen om god man för ensamkommande barn 
(2005:429) utöva tillsyn över gode män, förvaltare och 
förmyndare 
 
Behörig överförmyndare är kommunen där personen är 
folkbokförd. Om personen saknar folkbokföring, 
exempelvis ensamkommande barn, gäller uppgift om 
vistelsekommun. 



Godmanskap 
Förvaltarskap 
Föräldraförvaltning 
Förordnade förmyndare 
Ensamkommande barn (EKB) 
Rekrytering och lämplighetsprövning av ställföreträdare 
Utredningsansvar för ansökningar/anmälningar 
Tillståndsärenden 
Utreder klagomål 
Granskning av redovisningshandlingar 
 



 

 

 

Godmanskap 

Förvaltarskap  

Huvudmannen behåller sin 
rättshandlingsförmåga 
Frivilligt – samtycke krävs 

Huvudmannen fråntas sin  
rättshandlingsförmåga 
Tvångsåtgärd - samtycke krävs inte 

SKILLNADER MELLAN GODMANSKAP 

OCH FÖRVALTARSKAP 



UPPDRAGETS TRE DELAR 

1. BEVAKA RÄTT  

att företräda den enskilde gentemot myndigheter m.m. 

 

2. FÖRVALTA EGENDOM  

att sköta ekonomin, t.ex. betala räkningar 

 

3. SÖRJA FÖR PERSON 

se till att huvudmannen har en god tillvaro m.m. 



GODE MANNENS ROLL 

SAMORDNARE  

Samordnar insatser, är ”spindeln i nätet”  

– ser till att hjälpbehoven tillgodoses av en utförare.  

 

EJ UTFÖRARE 

Utför ej de konkreta åtgärderna, såsom inköp,  

städning, social samvaro eller bilskjuts 

 

 

 

 



ARVODE 

Uppdraget är ett kvalificerat ideellt uppdrag 

med viss ersättning 

 

Arvodets storlek beror på uppdragets 

omfattning samt svårighetsgrad 

 

Beloppet bestäms utifrån nationella riktlinjer 
 



Statistik 

• Förvaltningen handlägger 5000 personärenden 
• 1302 av dessa är godmanskap för Uppsala 
• 575 av dessa är 65 år eller äldre 
• 204 personer har förvaltare i Uppsala 
• 75 av dessa är 65 år eller äldre 



Utmaningar 

• Rapport riksrevisionen 
Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens 
bristande ansvar för samhällets mest utsatta 
• Rekryteringsproblematik 
• Ingen myndighet med ansvar på central nivå 
• Översyn av systemet i dess helhet förordas 



ÖVERFÖRMYNDARFÖRVALTNINGEN 

 

KONTAKT 

overformyndarnamnden@uppsala.se 

018 – 727 24 60 

 

TELEFON- OCH EXPEDITIONSTIDER 

Mån, tis, tors, fre 10 – 12 samt ons 14.30 – 16.30 

 

www.uppsala.se/overformyndare 

www.uppsala.se/bligodman 
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