
 

 
  

Huvudman, namn 

 Aktuell vårdkontakt (vårdcentral eller annan mottagning som kan utfärda läkarintyg för huvudmannen) 

Förvaltare, namn Telefon 

 

1/2 

Omprövning av förvaltarskap 

Överförmyndaren ska varje år ompröva samtliga förvaltarskap enligt 5§ förmynderskapsförordningen.  
Att ha förvaltare innebär en stor inskränkning av den ekonomiska och rättsliga friheten. 
Huvudmannens situation kan ha förändrats sedan anordnandet. Överförmyndaren ska särskilt 
granska om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. 

Fyll i blanketten och kom ihåg att underteckna innan du skickar in den till överförmyndaren. 

Personnummer Telefon 

Personnummer 

Har huvudmannen ett fortsatt behov av förvaltarskap?  (Om ja, gå till sidan 2)  

Nej, förutsättningarna har ändrats. Jag anser att förvaltarskapet kan:  

Upphöra helt därför att: 

Huvudmannen kan klara sig själv 

Huvudmannen kan få hjälp på annat sätt 

Begränsas till att endast omfatta: 

Omvandlas till godmanskap 
avseende: 

□ Förvalta egendom

□ Bevaka rätt

□ Sörja för person

□ Förvalta en

viss egendom

Skriv en motivering nedan eller i ett separat brev: 



 

  
  

 

 

 

 

 ………….… 
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Ja, jag anser att förvaltarskapet ska bestå därför att huvudmannen: 

Är omdömeslös och riskerar att ingå  
ofördelaktiga avtal. 

På grund av alkohol- eller 
drogberoende inte kan bevaka 
sin rätt och sköta sin ekonomi. 

Riskerar att bli lurad eller utnyttjad. 

Annat skäl 
Riskerar att vräkas. 

Skriv en motivering nedan eller i ett separat brev: 

 Förvaltares underskrift 

Namnteckning och namnförtydligande  Datum  

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

Personuppgifter behandlas av överförmyndaren för de administrativa åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Det omfattar även framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av 
adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka 
personuppgifter överförmyndaren behandlar om dig. Överförmyndaren är skyldig att genast rätta felaktiga 
och missvisande uppgifter. Huvudmannen och dennes närmaste har alltid rätt att ta del av handlingar som 
rör ställföreträdarskapet, enligt föräldrabalken 16 kap 7§. Likaså har allmänheten med stöd av 
tryckfrihetsförordningen rätt att få information om dina personuppgifter enligt offentlighetsprincipen. 

Dnr

□ Överförmyndaren har inte funnit skäl att
begära att förvaltarskapet ska upphöra eller
ändras på annat sätt.

Överförmyndarens anteckning 

□ Överförmyndaren har funnit skäl att begära att
förvaltarskapet ska upphöra eller ändras på
annat sätt.

……………………………………………….. 
Datum  

……………………………………………….. 
Handläggare, underskrift/namnförtydligande 

Överförmyndaren Besöksadress: Vasaplatsen 11 
Kansliet Postadress: 177 80 Järfälla Webbplats: 
Servicecenter: 08-580 285 00 E-post: overformyndarkansliet@jarfalla.se www.jarfalla.se 
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