
Överförmyndarförvaltningen 
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 

Kontakt: 08-508 297 00 

Huvudman/Underårig

Överförmyndarförvaltningen 

Begäran om entledigande från uppdrag som tillfällig god man 

Ställföreträdare 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Telefon Mobiltelefon E-postadress

Ange anledningen till begäran om entledigande: 
□ Arvskiftet är genomfört
□ Avtal om skuldförbindelse är upprättat
□ Fastighets/bostadsrättsöverlåtelsen är genomförd
□ Frågan om hävande av faderskap är avgjord
□ Gåvan är fullbordad
□ Hyresavtal är upprättat
□ Behov av god man för bortavarande arvinge finns inte längre
□ Annat:

Underskrift ställföreträdare Namnförtydligande 

Ort Datum 

Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 



Överförmyndarförvaltningen 
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 

Kontakt: 08-508 297 00 

 

Handlingar som i vanliga fall ska bifogas: 
□ Redogörelse för utfört uppdrag  
□ Underlag som visar att huvudman/underårig har fått det som avtalats och eventuellt 

bevis på att det som erhållits är försett med överförmyndarspärr (God man enligt 11 
kap. 2 § FB) 

□ Avtal om skuldförbindelse vid upptagande av lån (God man enligt 11 kap. 2 § FB) 
□ Domstolsbeslut i mål om hävande av faderskap (God man enligt 11 kap. 2 § FB) 
□ Bevis om att medel saknas i dödsboet, att bortavarande arvinge är återfunnen eller att 

arvspreskription har inträtt (God man enligt 11 kap. 3 § FB) 
 

Vad händer när du har skickat in din begäran om entledigande: 
 
God man enligt 11 kap. 1 § och 3 § föräldrabalken: 
Om förvaltningen bedömer att ditt uppdrag är slutfört fattar vi ett beslut om upphörande. När vi 
har fattat beslut om upphörande får du en begäran om slutredovisning och slutredogörelse. 
När vi har granskat din slutredovisning får du ditt arvodesbeslut.   
 
Om du är god man för bortavarande i ett ärende där Allmänna arvsfonden är arvinge kommer 
du istället att få en begäran om slutredovisning och slutredogörelse innan vi fattar beslut om 
uppdragets upphörande.  
 
God man enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken: 
Om förvaltningen bedömer att ditt uppdrag är slutfört fattar vi ett beslut om upphörande. Om 
du har begärt arvode får du arvodesbeslutet tillsammans med beslutet om upphörande. 
Huvudregeln är att arvodet betalas med huvudmannens/den underåriges medel.   
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