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Årlig granskning av förvaltarskap 
Om överförmyndarnämnden får reda på att förvaltarskap inte längre behövs, ska överförmyndaren hos rätten ansöka om 
upphörande av ställföreträdarskapet. Överförmyndarnämnden ska årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva 
om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. För att överförmyndarnämnden ska kunna göra bedömningen 
ifall förvaltarskapet ska upphöra eller fortlöpa, krävs att du som förvaltare årligen fyller i och skickar in denna blankett. 
 
Huvudmannens namn Förvaltarens namn 

Huvudmannens personnummer Förvaltarens personnummer 

Förvaltares bedömning 

Som förvaltare anser jag att förvaltarskapet: 

 Bör bestå  Bör upphöra  Bör utökas  Bör begränsas 

Om du svarat ”bör utökas” eller ”bör begränsas”, i vilka delar bör förvaltarskapet i sådant 
fall begränsas/utökas? 

 Bevaka rätt  Förvalta egendom  Sörja för person 

Om du svarat att förvaltarskapet bör upphöra, anser du i sådant fall att uppdraget bör 
övergå i ett godmanskap och bedömer du att huvudmannen samtycker till godmanskap? 

 Ja, samtycke finns  Nej, samtycke saknas  Inget godmanskap behövs 

Skadliga rättshandlingar 

Med skadliga rättshandlingar avses aktiva handlingar som exempelvis försätter huvudmannen i skuld eller riskerar att orsaka 
att huvudmannen vräks från sitt boende. Ett konkret exempel kan vara tecknande av ofördelaktiga krediter eller underlåtelse att 
betala hyreskostnader. 

Bedömer du som förvaltare att risken att huvudmannen vidtar skadliga rättshandlingar? 

 Ja  Nej  Osäker 

Om du svarat ”ja” eller ”osäker”, beskriv så konkret som möjligt vad som bidrar till ditt 
ställningstagande och vilka skadliga rättshandlingar det kan röra sig om: 
 

Fortsätt på nästa sida → 
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Risk för utnyttjande 

Med risk för utnyttjande avses situationer där huvudmannen på grund av sitt tillstånd försätts i situationer där andra drar nytta 
av rättshandlingar som är skadliga för huvudmannen. Ett konkret exempel är huvudmannen efter påtryckningar kan komma att 
teckna ofördelaktiga avtal till förmån för annan. 

Bedömer du som förvaltare att det finns en påtaglig risk att huvudmannen utsätts för 
påtryckningar till men för sig själv eller sin ekonomi? 

 Ja  Nej  Osäker 

Om du svarat ”ja” eller ”osäker”, beskriv så konkret som möjligt vad som bidrar till ditt 
ställningstagande och vilka skadliga rättshandlingar det kan röra sig om: 
 

Om du svarat ”ja”, vilken typ av relation har huvudmannen till den eller de personer som 
utsätter huvudmannen för påtryckningar: 

 Anhörig  Vänskapsrelation  Annan, nämligen: 

      

Övriga upplysningar du anser att överförmyndarnämnden behöver känna till 

 

Förvaltares underskrift 

     

Underskrift  Namnförtydligande  Datum 
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