OMPRÖVNING AV FÖRVALTARSKAP FÖR ÅR ……………..
Frågeformulär att ifyllas av förvaltaren före den 1 mars innevarande räkenskapsår
Huvudman

Personnummer

Till grund för ett förvaltarskap har funnits ett läkarutlåtande, av vilket det har framgått att personen ur
medicinsk synpunkt har ansetts vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Personens vidlyftiga
affärer, risken för att denne blir utnyttjad eller andra av denne vidtagna åtgärder ska dessutom ha
visat, att ett godmanskap inte är tillräckligt för att skydda personen mot det egna handlandet.
Huvudmannen saknar rättslig handlingsförmåga i den del som omfattas av förvaltarskapet och det är
förvaltaren ensam som agerar som ställföreträdare.
Förvaltarskapet ska vara anpassat efter huvudmannens behov och inte bestå längre än vad som är
nödvändigt. Det kan också begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet, förändras till ett
godmanskap eller helt enkelt upphöra.
Ett upphörande av förvaltarskap förutsätter dock att en läkare anser detta vara möjligt och ett
samtycke från huvudmannen ska skaffas i de fall huvudmannen kan ge ett sådant vid förändring till
godmanskap.
Överförmyndaren är skyldig att årligen särskilt granska förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att
ansöka hos tingsrätten om upphörande av förvaltarskapet. Prövningen görs i samband med
granskningen av årsräkningen. Skulle överförmyndaren få kännedom om omständigheter, som talar
för att förvaltarskapet helt eller delvis kan upphöra, kan en ny prövning därav dock göras när som helst
under året. För det fall att du, i egenskap av förvaltare, får kännedom om sådana omständigheter
ombeds du att omgående kontakta överförmyndarexpeditionen.
Det är av största vikt att bifogade frågor besvaras utförligt så att överförmyndaren får ett
tillfredställande underlag för sin bedömning.
Anser du, mot bakgrund av bifogad information, att ditt uppdrag

ska kvarstå i sin nuvarande form och omfattning,
behöver utökas eller
behöver begränsas

JA

NEJ

Varför anser du detta?

Om det inte längre finns behov av förvaltare, ska förvaltarskapet upphöra. Det kan ske genom att
huvudmannen antingen får god man förordnad för sig eller att förvaltarskapet upphör utan att något
godmanskap anordnas. Observera att en ändring av förvaltarskapet inte kan ske utan ett
läkarutlåtande. Ett godmanskap förutsätter dessutom huvudmannens samtycke om detta är möjligt.
Lidingö stad Överförmyndarexpeditionen Besöksadress: Stockholmsvägen 50
Postadress: 181 82 Lidingö Telefon: 08-731 31 01 E-post: overformyndaren@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se

Anser du att förvaltarskapet kan ändras till godmanskap?
Ska i så fall godmanskapet omfatta

JA

NEJ

bevaka rätt
förvalta ekonomi och/eller
sörja för person?

Kan huvudmannen klara sig själv utan såväl förvaltarskap som
godmanskap?
Hur motiverar du ditt ställningstagande?

Om förvaltarskapet skall ändras till godmanskap eller helt upphöra, bifogas läkarintyg och/eller
huvudmannens samtycke (om sådant går att inhämta).

.........................................................................................................................................................................................................................
Ort
Datum
Underskrift av förvaltare

Utrymmet är reserverat för överförmyndarens anteckningar!
Mot bakgrund av ovan angivna uppgifter och i övrigt kända omständigheter beslutas följande.
Förvaltarskapet skall kvarstå i sin helhet.
Handläggning av frågan om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om upphörande av
förvaltarskapet skall påbörjas snarast.
_________________________________________________________

Datum

Namnteckning

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs för
att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av
adressuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas är vi tacksamma för skriftligt besked
om detta till Lidingö stad, Överförmyndaren, 181 82 Lidingö.

