Att vara god man/förvaltare

Syftet med denna information är
att ge dig, som nybliven god man/
förvaltare, en vägledning och stöd
i det kommande arbetet.
Vi hälsar dig välkommen till uppdraget som ställföreträdare.
Att vara god man/förvaltare

Godmanskap och förvaltarskap anordnas
med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser
när det behövs för personer som inte själva
kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom
eller sörja för sin person.
Det gäller personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver
hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.
En person som har god man eller förvaltare
kallas för huvudman. Det finns en avgörande
skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap.
Gode mannen är endast ett biträde åt huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att gode mannen måste
begära huvudmannens samtycke till alla
större rättshandlingar utom de som berör
den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke
är gode mannen behörig att själv företa
rättshandlingar med stöd av förordnandet
och för huvudmannens bästa. För vissa
åtgärder krävs dock alltid överförmyndarens
medgivande.
En förvaltare har ensam behörighet att företa
rättshandlingar för huvudmannens räkning,
utan att först inhämta samtycke.
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Dina första uppgifter

Så fort du erhållit beslut om att du har förordnats som god man/förvaltare bör du göra
följande: Meddela alla berörda – försäkringskassa, post, skattemyndigheter med mera –
din adress. Ta snarast kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga, kurator, personal
på vårdinrättningen och så vidare, för att få
den information som behövs. Har det funnits en god man/förvaltare tidigare ska även
den personen kontaktas. Uppvisa vid behov
ditt exemplar av registerutdraget som god
man/förvaltare, vilket fungerar som fullmakt.
Försök få ett grepp om huvudmannens
ekonomi. Har huvudmannen bankfack är det
oftast nödvändigt att du inventerar detta.
Huvudmannens samtycke ska inhämtas om
det är möjligt. Kontakta banken för att ordna
upp rutiner för den löpande ekonomin. Beräkna hur stora kostnaderna är för
huvudmannens uppehälle. Se till att du gör
ett förbehåll hos banken att medel för
uppehälle finns på ett fritt transaktionskonto,
där medlen tas ut utan överförmyndarens
samtycke. Alla övriga tillgångar ska enligt
gällande bestämmelser vara överförmyndarspärrade för dig som god man/förvaltare.
Efter förordnandet ska du ge in en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar
och skulder. Du fyller i en förteckningsblankett, undertecknar och återsänder den till
överförmyndaren. Vi vill att förteckningen
kommer in inom en månad från förordnandet. Det är viktigt att du sparar en kopia på
förteckningen. Vid byte av god man/förvaltare behöver den tillträdande inte lämna
förteckning.
Kontrollera att det finns hemförsäkring och
det försäkringsskydd som behövs i övrigt.

Så här fyller du i
förteckningsblanketten

Kontrollera att ifyllda namn-, adress-, och
telefonuppgifter är riktiga. Det är viktigt
att vi lätt kan ta kontakt med dig. Ange
därför också faxnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress i förekommande
fall. Förteckningen bildar utgångspunkt för
den kommande redovisningen. Värdet av
samtliga tillgångar ska redovisas per den
dag du förordnades. Uppgifterna ska styrkas
med saldobesked/värdebesked för aktier,
obligationer, fonder med mera. Eventuella
kontanter, som inte beräknas åtgå inom kort,
ska snarast sättas in på bank i huvudmannens
namn.
Äger huvudmannen helt eller delvis fastighet
ska registernamnet anges. Fastighet redovisas med taxeringsvärdet och bostadsrätt
med ett beräknat marknadsvärde. Innehav
av bostadslägenhet ska styrkas med intyg
från bostadsrättsförening. Lösöre behöver
inte anges såvida det inte är fråga om dyrbar
konst, antikviteter eller dylikt. Skulder anges
med varje fordringsägare var för sig. Traditionella hushållsskulder tas inte med.

Dina övriga
uppgifter/skyldigheter

Omfattningen av ditt uppdrag som god
man/förvaltare framgår av tingsrättens
beslut.
Uppgifterna är som regel att:
Bevaka huvudmannens rätt
Förvalta huvudmannens egendom
Sörja för huvudmannens person
En god mans/förvaltares uppgift är helt
beroende av förhållandena i det enskilda fallet. En allmän riktlinje i arbetet är att du som
god man/förvaltare omsorgsfullt ska fullgöra
dina skyldigheter och alltid handla på det sätt
som gagnar huvudmannen. Det kan ibland
vara svårt att skilja på de olika uppgifterna
bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för
person, men på kommande sidor ges exempel på olika aktiviteter som hör till respektive
uppgift.
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Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt består av två delar:
1. Att i någon speciell rättshandling ta tillvara
huvudmannens intressen.
Här följer några exempel:
• Bevaka rätt i dödsbo
• Företräda den enskilde vid uppsägning,
försäljning och avyttring av bostad
• Bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsavtal och liknande med fordringsägare
• Ansöka om skuldsanering
• Bevaka rätt i ärende hos hyresnämnden
2. Bevaka rätt i generell bemärkelse på områden där huvudmannens intressen behöver
bevakas, till exempel:
• Ansöka om stöd och service enligt lagen
om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera
• Ansöka om bostadsbidrag och anmäla
årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag
• Överklaga beslut

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen. Förvalta
egendom betyder att sköta huvudmannens
ekonomi, ta hand om pension och bidrag,
betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta
kapital, värdehandlingar, fastigheter med
mera. Grundläggande för förvaltningen är
att huvudmannens medel ska:
• I skälig omfattning användas för uppehälle,
utbildning och nytta i övrigt.
• Placeras så att tillräcklig trygghet finns för
dess bestånd och så att det ger skälig avkastning.
Du är redovisningsskyldig till överförmyndaren för den ekonomiska förvaltningen.
Denna skyldighet omfattar dels att lämna
förteckning, dels att lämna årsräkning. I
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årsräkningen ska en sammanställning göras
över årets inkomster och utgifter. Uppgift
ska också lämnas om tillgångar och skulder
vid årets slut. Blanketter och anvisningar för
hur man fyller i årsredovisning och årsredogörelse skickas ut av överförmyndaren
kring årsskiftet. Du är skyldig att inkomma
med årsredovisningen före första mars året
efter redovisningsåret. Inlämning sker mellan januari och mars. Årsräkningen ska vara
komplett.

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för
personlig omvårdnad. Det är en viktig uppgift. Uppgiftens innehåll kan inte generellt
bestämmas utan avgörs i det enskilda fallet.
Sörja för person innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda
huvudmannen. Gode mannen/förvaltaren
har istället följande roll:
• Vara en länk mellan huvudmannen och den
sociala omgivningen utanför huvudmannens
boende- och vårdmiljö.
• Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst, se till att huvudmannen
har en bra boendemiljö, får god vård och
omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
• Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får en kontaktperson eller att besöksverksamheten ordnas genom någon frivilligorganisation, exempelvis Röda Korset.
• Se till att huvudmannen får så stor nytta
och glädje av sina tillgångar som möjligt.
• I övrigt ska du uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation med
mera och ta de initiativ som är lämpliga.

Introduktion/Utbildning

Som god man/förvaltare kommer du att
kallas till en introduktion/utbildning. Du får
då vägledning för godmansuppdraget och
möjlighet att ställa frågor.

Bankkonton är spärrade

Huvudregeln är att förvaltade pengar ska
vara spärrade för dig som god man/förvaltare. Pengar som har satts in hos bank får
därmed tas ut endast med överförmyndarens
samtycke. Spärren ska framgå av bankens
saldobesked. Undantag för regeln är följande:
Uttag av årsränta får ske utan samtycke.
Överförmyndarens samtycke krävs inte för
pengar som behöver hållas tillgängliga för
huvudmannens uppehälle eller vården av
hans eller hennes egendom. Dessa medel ska,
som tidigare nämnts, sättas in på ett så kallat
fritt konto, (transaktionskonto) dit pension
eller lön automatiskt sätts in.

Huvudmannens samtycke

I viktiga frågor ska du som god man/förvaltare inhämta huvudmannens samtycke,
om detta kan ske. Det är viktigt att du
håller anhöriga informerade i situationer då
huvudmannen inte kan samtycka. I vissa fall
har anhöriga rätt att yttra sig. Se till att du har
stöd av läkares bedömning när du anser att
samtycke inte kan inhämtas.

När krävs samtycke
från Överförmyndaren?

Du är som god man/förvaltare skyldig att inhämta överförmyndarens samtycke till bland
annat följande åtgärder:
• Uttag av spärrade bankmedel
• Köp av aktier, konvertibler och premieobligationer (försäljning får ske utan samtycke
om värdehandlingen inte har spärr)
• Placering av försäkringar (placering i
kapitalförsäkring får ske utan tillstånd om
förmånstagarförbehåll saknas)
• Köp, försäljning och inteckning av fast
egendom eller tomträtt
• Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
• Hyra ut eller med nyttjanderätt upplåta fast
egendom eller tomträtt
• Utlåning av huvudmannens egendom
• Driva en rörelse
• Försäljning av värdehandling som är deponerad eller registrerad på VP-konto med
spärr
• Arvskifte, ska vara godkänt av överförmyndaren innan skiftet verkställs

Gåvoförbud

God man och förvaltare får inte ge gåvor
på huvudmannens vägnar. Lagen gör endast
undantag för så kallade personliga gåvor, exempelvis födelsedagspresenter och julklappar
till normala värden.
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Placering
utan krav på samtycke

Grundprincipen är att huvudmannens
tillgångar ska placeras på ett sätt som ger
tillräcklig trygghet och skälig avkastning.
Tillgångarna kan utan krav på överförmyndarens samtycke placeras i:
• Skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av stat eller kommun
• Skuldförbindelser (obligationer) utfärdade
av hypoteksinstitut eller bank, även utländskt
bankföretag eller kreditinstitut
• Andelar i värdepappersfond eller i utländskt fondföretag (se ”placering” kapitalförsäkringar)

Du ska upprätta en slutredovisning till och
med dödsdagen. Redovisning, inklusive
saldobesked, ska snarast möjligt sändas in till
överförmyndaren. När överförmyndaren har
godkänt din slutredovisning översänds den
tillsammans med förteckning och samtliga
årsredovisningar till dödsboet.

Åtgärder
vid avveckling av bostad

När uppdraget har upphört ska du utan
dröjsmål överlämna de tillgångar som du
förvaltat till dödsboet. Räkenskaper och
verifikationer som finns bevarade hos dig
ska hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas
granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för granskningen.
Räkenskaper och verifikationer ska överlämnas till dödsboet när gode mannen/förvaltaren är fri från ansvar, vilket i normalfallet
är tre år efter dagen då dödsboet tog emot
de redovisningshandlingar som översänts av
överförmyndaren.

Avveckling av huvudmannens bostadsrättslägenhet eller fastighet kräver tillstånd från
överförmyndaren. Förutom själva försäljningen finns en hel del åtgärder sammanställda i ett separat informationsblad, som
kan beställas från överförmyndaren.

God man är skadeståndsskyldig för skador
som han/hon har orsakat uppsåtligen eller av
vårdslöshet. Vill dödsboet göra anspråk på
ersättning ska talan väckas inom tre år från
dagen då de tidigare nämnda redovisningshandlingarna togs emot. I annat fall inträder
preskription, såvida inte brottsligt förfarande
föreligger.

Om det blir aktuellt att avveckla huvudmannens bostad, ska huvudmannens samtycke
alltid inhämtas, om det är möjligt. Om samtycke inte kan ges bör du alltid samråda med
överförmyndaren och de närmast anhöriga/
närstående.

Åtgärder
vid huvudmannens död

Vid huvudmannens död har du som god
man/förvaltare ansvar att iaktta följande:
Meddela överförmyndaren så snart som
möjligt att huvudmannen har avlidit och vem
som är företrädare för dödsboet.
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efter dödsdagen utförs dessa på uppdrag av
dödsboet.

Ditt uppdrag upphör per dödsdagen. Någon
skyldighet att ordna med begravning, göra
bouppteckning och så vidare ingår inte i ditt
uppdrag. Om du ändå utför arbetsinsatser

Arvodesregler

God man/förvaltare har rätt till ett skäligt
arvode för uppdraget samt ersättning för
utgifter som varit påkallade för uppdraget.
Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren. Till hjälp
vid bedömningen av arvodes storlek har
handläggaren årsräkningen, som ger en bild
av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad. Dessutom inlämnar du som god man/
förvaltare en särskild redogörelse för årets
olika insatser, bland annat kurativt arbete.
Normalarvodet uppgår till tio procent av
prisbasbeloppet för ekonomisk förvaltning
(4 760 kronor år 2021) och tio procent för
kurativt arbete (4 760 kronor år 2021), det
vill säga totalt 9 520 kronor. Om uppdraget
har omfattat någon särskild arbetskrävande
insats under året kan ersättning även utgå
för detta. Arvodet är skattepliktigt. Om inte
särskilda skäl föranleder något annat ska
arvodet och ersättning utgå av huvudmannens medel i den mån hans/hennes bruttoinkomst överstiger 2.65 gånger gällande
prisbasbelopp
(126 140 kronor för år 2021) eller tillgångarna överstiger två gånger prisbasbeloppet
(95 200 kronor för år 2021).

Arvode och ersättning betalas av kommunen
i de fall huvudmannens inkomster/tillgångar
understiger dessa belopp.

Sekretess

Inom överförmyndarverksamheten gäller
sekretess för uppgifter om huvudmannens
ekonomiska och personliga förhållanden.
Det innebär att sådana uppgifter inte får
lämnas ut om det inte står klart att detta
kan ske utan men för den som har god
man/förvaltare. Som god man/förvaltare
kommer även du i kontakt med uppgifter
som gäller huvudmannens personliga och
ekonomiska förhållanden. Det är då viktigt
att du inte lämnar ut uppgifter som skyddas
av sekretess. Sekretesskyddet i överförmyndarverksamheten gäller inte i förhållande till
make/maka, sambo och närmsta anhöriga.
Till närmsta anhöriga räknas i första hand
barn, föräldrar och syskon. Sekretessen gäller
inte heller i förhållande till den som har god
man/förvaltare. Förmedla aldrig sekretesskyddad information via mobiltelefon eller
e-post.
Kontakta alltid överförmyndaren om du känner dig tveksam i frågor som gäller sekretess.
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Ett stort och hjärtligt tack!

En grundförutsättning för att kommunens verksamhet med gode män och förvaltare ska
fungera är att det finns personer som ”Har hjärtat på rätta stället” och som kan glädjas åt att
hjälpa andra som behöver hjälp. Välkommen till uppdraget!

Mer information

Det finns böcker på överförmyndarexpeditionen om vad ett godmanskap/förvaltarskap innebär som du gärna får låna.
Överförmyndarexpeditionen svarar också gärna på frågor som kan uppkomma i uppdraget
att vara god man/förvaltare. Du är alltid välkommen med dina frågor. Fråga hellre en gång
för mycket än en gång för lite.

Överförmyndarna i Mariestad och Töreboda, Mariestads kommun, 542 86 Mariestad
Besöksadress: Stadshuset, Kyrkogatan2, Mariestad
Expeditionstid: vardagar 10:00-12:00
Tel: 0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63
Fax: 0501-75 50 09
E-post: overformyndaren@mariestad.se
Hemsida: www.mariestad.se, www.toreboda.se

