
Överförmyndarförvaltningen 
 
 

 
Ansökan/anmälan om byte av god man eller förvaltare 

  
 

 
Klagomål på god man eller förvaltare   
Namn på huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) Huvudmannens personnummer 

Namn på ställföreträdaren (den gode mannen eller förvaltaren) 

Dina uppgifter 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Telefon Mobiltelefon E-postadress 

□ Jag har god man eller förvaltare 
□ Jag är anhörig till huvudmannen Ange din relation till huvudmannen, t.ex. make, barn, 

biståndshandläggare: 
□ Jag är inte anhörig till huvudmannen  

 

Krav för att en god man eller förvaltare ska kunna bytas ut 
Om ställföreträdaren vill bli utbytt kan vi göra ett byte så snart vi hittat en ny person som vill 
ta över uppdraget. Om ställföreträdaren inte vill bli utbytt måste vi ta ställning till om hon eller 
han ska bytas ut ändå. Bara om ställföreträdaren bedöms vara olämplig kan han eller hon 
bytas ut mot sin vilja. En ställföreträdare kan bland annat vara olämplig om han eller hon 
missköter sitt uppdrag. I listan nedanför finns ett antal uppgifter som en ställföreträdare med 
uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person kan förväntas utföra. Tänk på 
att vissa av åtgärderna inte behöver ingå i uppdraget, om uppdraget är begränsat. 

 
Kryssa i vilken eller vilka delar av uppdraget som du anser att ställföreträdaren har 
misskött. På nästa sida får du möjlighet att med egna ord utveckla varför du begär byte av 
ställföreträdare. 

 
Åtgärder som vanligtvis ingår i en ställföreträdares uppdrag 
□ Sköta huvudmannens ekonomi 
□ Ansöka om bostadsbidrag 
eller bostadstillägg 
□ Ansöka om försörjningsstöd eller 
handikappersättning 
□ Ansöka om hemtjänst eller särskilt boende 

□ Se till att huvudmannen har hemförsäkring 
□ Se till att huvudmannen har fickpengar 
□ Besöka huvudmannen (i normalfallet tio 
till tolv gånger per år) 

 
 
 
 

Överförmyndarförvaltningen 
Vällingbyplan 2 
Box 41 
162 11 Vällingby 
Kontaktcenter 08-508 29 700 
overformyndarforvaltningen@stockholm.se 
stockholm.se/godman 

 
 

mailto:overformyndarforvaltningen@stockholm.se
mailto:overformyndarforvaltningen@stockholm.se


 
 
 
 

Beskriv varför du tycker att ställföreträdaren är olämplig och förklara varför du tycker att ett 
byte bör ske. Använd lösblad om utrymmet på denna blankett inte räcker till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift  Namnförtydligande 

Ort  Datum 
 

Vad händer med din begäran 
Vi kommer att utreda om det finns skäl att byta god man eller förvaltare. Det innebär bland 
annat att vi skickar en kopia av din begäran till den gode mannen eller förvaltaren som får 
yttra sig över begäran. 

 
Om du har en god man eller förvaltare eller om du är nära anhörig till någon som har det, 
kommer din begäran om byte att prövas på ett nämndsammanträde. Du kommer sedan att få 
ett skriftligt beslut hemskickat där det framgår om nämnden har bytt ut den gode mannen 
eller förvaltaren eller inte. Beslutet går att överklaga till tingsrätten. 

 
Om du inte räknas upp i ovanstående stycke kommer din begäran i första hand att prövas 
av en tjänsteman på förvaltningen. På grund av sekretess är det inte säkert att du som inte 
är nära anhörig kan få någon information om vad som händer efter att du skickat in din 
begäran, men alla klagomål tas på allvar och utreds. 
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