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Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

PersonnummerNamn

Omprövning av förvaltarskap

DatumUnderskrift, förvaltare Namnförtydligande

Huvudman

Som förvaltare anser jag att förvaltarskapet ska:                                                 (Besvara bara en av de tre valmöjligheterna A - E)

Skriv ner skälen till din bedömning:

Skickas till: 
Södertörns överförmyndarnämnd 
136 81 Haninge.

PersonnummerNamn
Förvaltare

Förvalta egendom

Huvudmannen riskerar att ingå ofördelaktiga avtal på grund av sitt sjukdomstillstånd/missbruk

Andra skäl

Huvudmannen riskerar att bli lurad på sina pengar/egendom eller att skänka bort sina pengar/egendom på grund av sitt 
sjukdomstillstånd/missbruk 

Bevaka rätt

E. Kvarstå i nuvarande form därför att:

C. Utökas avseende:

OBS! Om något av valen A-D har kryssats för ska ett läkarintyg bifogas. 

Bevaka rättD. Ersättas med ett godmanskap avseende:

Bevaka rättB. Upphöra avseende:

Huvudmannen klarar sig helt utan förvaltare och god manA. Upphöra helt. 

Sörja för person

Förvalta egendom Sörja för person

Förvalta egendom Sörja för person

Huvudmannen riskerar att få skulder eller att vräkas på grund av sitt sjukdomstillstånd/missbruk

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Efter en samlad bedömning utifrån akten och denna 
blankett framkommer att det saknas skäl att ansöka om 
förändring av förvaltarskapet.  

Efter en samlad bedömning framkommer att det finns 
skäl att ansöka om förändring av förvaltarskapet.  
Se dnr :________  

Överförmyndarnämndens anteckningar
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Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Information om förvaltarskap enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken
En person som, på grund av sjukdom eller likande förhållande, skadar eller riskerar att skada sig själv ekonomiskt eller 
rättsligt har ett skyddsbehov. Förvaltarskapet är till för tillgodose det skyddsbehovet.  
  
Skyddet innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som ingår i förvaltarskapet.  
  
Om förvaltarskapet omfattar att bevaka rätt innebär det att en förvaltare kan häva avtal som huvudmannen har ingått till 
nackdel för honom eller henne och kan på så sätt skydda huvudmannen.  

  
Exempel: En huvudman som på grund av psykisk störning tvångsmässigt tecknar 
mobilabonnemang i sådan omfattning att han eller hon inte kan betala sina räkningar kan 
behöva skydd genom förvaltarskap. 

  
Om förvaltarskapet omfattar att förvalta egendom innebär det att huvudmannen inte har fri tillgång till sina pengar. 
Förvaltaren kan då skydda huvudmannen från att använda sina tillgångar till annat än nödvändiga kostnader såsom mat, hyra 
och el.     

  
Exempel: En huvudman som, på grund av förståndshandikapp inte har någon förståelse för 
pengars värde, utnyttjas ekonomiskt av en person genom att han eller hon blir lurad på sina 
pengar kan behöva skydd genom förvaltarskap. 

  
Ett förvaltarskap får bara vara kvar om det verkligen behövs. Om det finns mindre ingripande insatser, exempelvis 
godmanskap, som kan tillgodose hjälpbehovet ska dessa insatser användas istället för förvaltarskap.  

  
Exempel: En huvudman, som på grund av goda vårdinsatser har fått kontroll över sitt 
tvångsmässiga köpebeteende och inte längre riskerar att teckna ofördelaktiga 
mobilabonnemang, har inte längre behov av en förvaltare.  
  
Exempel: En huvudman, som är förståndshandikappad och som har flyttat till ett 
särskilt boende och därför inte riskerar att bli utnyttjad ekonomiskt eller själv ingå 
ofördelaktiga avtal, har inte längre behov av en förvaltare.  

  
Observera att de exempel som anges ovan inte är uttömmande. Om du är osäker på om förvaltarskapet behöver kvarstå  -  
kontakta överförmyndarnämnden.  
  
Om det läkarintyg som ligger till grund för förvaltarskapet är äldre än 5 år kommer överförmyndarnämnden, vid omprövningen 
av förvaltarskapet, att be dig kontakta huvudmannens läkare för att ta in ett aktuellt läkarintyg.  
  
  
Grund för årlig omprövning 
Enligt bestämmelserna i förmynderskapsförordningen 5 § ska överförmyndarnämnden, om den får reda på att ett 
förvaltarskap inte längre behövs, ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet. Överförmyndarnämnden 
ska varje år särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av 
förvaltarskapet. Det kan också vara så att förvaltarskapet behöver förändras på något sätt eller att det kan ersättas med 
ett godmanskap. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per 
kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av 
överförmyndarnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. För mer information se www.haninge.
se/sodertorns-overformyndarnamnd/personuppgiftsbehandling/. 
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Personnummer
Namn
Omprövning av förvaltarskap
Datum
Underskrift, förvaltare
Namnförtydligande
Huvudman
Som förvaltare anser jag att förvaltarskapet ska:                                                 (Besvara bara en av de tre valmöjligheterna A - E)
Skriv ner skälen till din bedömning:
Skickas till:Södertörns överförmyndarnämnd
136 81 Haninge.
Personnummer
Namn
Förvaltare
E. Kvarstå i nuvarande form därför att:
C. Utökas avseende:
OBS! Om något av valen A-D har kryssats för ska ett läkarintyg bifogas. 
D. Ersättas med ett godmanskap avseende:
B. Upphöra avseende:
A. Upphöra helt. 
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Överförmyndarnämndens anteckningar
Information om förvaltarskap enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken
En person som, på grund av sjukdom eller likande förhållande, skadar eller riskerar att skada sig själv ekonomiskt eller rättsligt har ett skyddsbehov. Förvaltarskapet är till för tillgodose det skyddsbehovet. 
 
Skyddet innebär att huvudmannen förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som ingår i förvaltarskapet. 
 
Om förvaltarskapet omfattar att bevaka rätt innebär det att en förvaltare kan häva avtal som huvudmannen har ingått till nackdel för honom eller henne och kan på så sätt skydda huvudmannen. 
 
Exempel: En huvudman som på grund av psykisk störning tvångsmässigt tecknar mobilabonnemang i sådan omfattning att han eller hon inte kan betala sina räkningar kan behöva skydd genom förvaltarskap.
 
Om förvaltarskapet omfattar att förvalta egendom innebär det att huvudmannen inte har fri tillgång till sina pengar. Förvaltaren kan då skydda huvudmannen från att använda sina tillgångar till annat än nödvändiga kostnader såsom mat, hyra och el.    
 
Exempel: En huvudman som, på grund av förståndshandikapp inte har någon förståelse för pengars värde, utnyttjas ekonomiskt av en person genom att han eller hon blir lurad på sina pengar kan behöva skydd genom förvaltarskap.
 
Ett förvaltarskap får bara vara kvar om det verkligen behövs. Om det finns mindre ingripande insatser, exempelvis godmanskap, som kan tillgodose hjälpbehovet ska dessa insatser användas istället för förvaltarskap. 
 
Exempel: En huvudman, som på grund av goda vårdinsatser har fått kontroll över sitt tvångsmässiga köpebeteende och inte längre riskerar att teckna ofördelaktiga mobilabonnemang, har inte längre behov av en förvaltare. 
 
Exempel: En huvudman, som är förståndshandikappad och som har flyttat till ett särskilt boende och därför inte riskerar att bli utnyttjad ekonomiskt eller själv ingå ofördelaktiga avtal, har inte längre behov av en förvaltare. 
 
Observera att de exempel som anges ovan inte är uttömmande. Om du är osäker på om förvaltarskapet behöver kvarstå  -  kontakta överförmyndarnämnden. 
 
Om det läkarintyg som ligger till grund för förvaltarskapet är äldre än 5 år kommer överförmyndarnämnden, vid omprövningen av förvaltarskapet, att be dig kontakta huvudmannens läkare för att ta in ett aktuellt läkarintyg. 
 
 
Grund för årlig omprövning
Enligt bestämmelserna i förmynderskapsförordningen 5 § ska överförmyndarnämnden, om den får reda på att ett
förvaltarskap inte längre behövs, ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet. Överförmyndarnämnden
ska varje år särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av
förvaltarskapet. Det kan också vara så att förvaltarskapet behöver förändras på något sätt eller att det kan ersättas med
ett godmanskap.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, samt uppdatering av adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig och undertecknad begäran, få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av överförmyndarnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. För mer information se www.haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/personuppgiftsbehandling/.
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