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FB 11 kap. 20 § En god man eller förvaltare som gör sig 

skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt 

uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på 

grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon 

annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, skall 

entledigas. Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren. 

Begäran om byte av god man eller förvaltare 

1. Huvudmannen
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

2. Uppgiftslämnare (om annan än ovan)
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

E-post:

Ange din relation till huvudmannen t ex make, barn, biståndshandläggare, boendepersonal: 

Villkor för att en god man eller förvaltare ska kunna bli entledigad 

För att en god man eller förvaltare ska kunna bli entledigad (borttagen) mot sin vilja krävs att 

han eller hon anses vara olämplig för uppdraget. Vad som menas med olämplig bedöms från 

fall till fall. Det kan vara att gode mannen/förvaltaren hamnar på ekonomiskt obestånd eller 

döms för ett allvarligt brott. Det kan vara att gode mannen/förvaltaren missköter/försummar 

uppdraget. I listan nedanför finns uppräknat ett antal åtgärder som en ställföreträdare med 

uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person kan förväntas utföra. Tänk på 

att vissa av åtgärder inte behöver ingå i uppdraget om det är begränsat. 

Kryssa i vilken eller vilka delar av uppdraget du anser att gode mannen/förvaltaren har 

misskött. På nästa sida får du möjlighet att med egna ord utveckla varför du begär byte av 

ställföreträdare. 

Åtgärder som vanligtvis ingår i en god mans eller förvaltares uppdrag. 

 Sköta huvudmannens ekonomi    Se till att huvudmannen har hemförsäkring 

 Ansöka om bostadstillägg            Se till att huvudmannen har fickpengar 

 Ansöka om hemtjänst                   Ansöka om annat boende      

 Träffa huvudmannen (i normalfallet 10-12 gånger per år) 

 Se till att vård och omsorg fungerar   

 Ansöka om försörjningsstöd eller handikappersättning 

 Överklaga beslut                          Ansöka om färdtjänst 
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Utveckla med egna ord varför gode mannen/förvaltaren är olämplig och varför ett byte bör 

ske. Använd lösblad om utrymmet inte räcker till 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Underskrifter 

Ort och datum 

Namnteckning 

Vad händer sedan? 

Överförmyndarnämnden kommer att utreda om det finns skäl att byta god man eller 

förvaltare. Det innebär bland annat att nämnden inhämtar ett yttrande från gode mannen eller 

förvaltaren.  

När nämnden har utrett förhållandena kommer ett beslut att fattas. Beslutet kan behöva 

behandlas på ett nämndsammanträde. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. 

Efter att nämnden har gjort bedömningen kommer du att få besked om den gode mannen eller 

förvaltaren har blivit utbytt eller inte. Obs! Det är endast huvudmannen och dennes närstående 

som har rätt att få ta del av uppgifter i överförmyndarnämndens akt. Tillhör du inte denna 

krets är det inte säkert att du kan få all information om vad som händer med din begäran. 

Nämnden tar dock alla klagomål på allvar och utreder alltid ställföreträdares lämplighet med 

anledning av inkomna klagomål. 
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