
 
ANMÄLAN TILL 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
1
 

 

om god man enligt 11 kap 1 § eller 11 kap 2 § 

föräldrabalken.
 2

 

 

ANMÄLARE 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel mobil E-postadress 

 

HUVUDMAN / BARN 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel mobil E-postadress 

 

FÖRSLAG PÅ GOD MAN  

Finns något förslag på vem som ska vara god man? (god man ska enligt lag vara rättrådig, 

erfaren och i övrigt lämplig samt ej förekomma i polisens belastningsregister eller 

Kronofogdemyndighetens register över skulder och betalningsanmärkningar) 

 

 Nej, förslag saknas.  

 Ja, uppge de kontaktuppgifter som finns till denna person samt ange relation. Personen bör 

också bekräfta genom sin namnteckning nedan. 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel mobil E-postadress 

Relation 

 

Jag åtar mig härmed uppdraget som god man för den/de denna ansökan avser.  
Datum 
 

Underskrift Namnförtydligande 
 
 

 

Obs! Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode. Arvodet betalas normalt sett av den som 

anmälan avser (huvudmannen eller barnet). 

 

 

 



 

 
Ange bakgrunden till ansökan – det vill säga beskriv den situation som uppstått och varför huvudmannen/barnet inte kan 
företrädas av sin ordinarie ställföreträdare  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bilagor 
3 2 

2 4 

 

Datum och underskrifter 
Ort, datum och namnteckning anmälare                                                                                                              

Ort, datum och namnteckning huvudman/barn/förmyndare (om möjligt) 

 

Anvisningar  

                                                 
1
Föräldrabalken (FB) 11 kap. 1-2 §§ föreskriver i första hand ett anmälningsförfarande och i 

andra hand att överförmyndaren förordnar god man ex officio efter att ha få redan på behovet 

av god man på något annat sätt. För den som har hand om ett dödsbo föreligger en skyldighet 

att anmäla till överförmyndaren om god man om behov finns. Enligt FB 11:16 skall 

huvudmannen/barnet jämte nära anhöriga få tillfälle att yttra sig om det kan ske.  

 
2 När ska en god man för underårig, enligt 11 kap 1 § FB förordnas?  

 

Av lagrummet framgår: 

  

”Kan en förmyndare på grund av sjukdom eller av någon annan orsak inte utöva 

förmynderskapet eller blir förmyndaren enligt 10 kap. 17 § skild från utövningen av det, skall 

överförmyndaren förordna god man att i förmyndarens ställe vårda den underåriges 

angelägenheter.  

 

När rätten enligt 10 kap. 17 § skiljer en förmyndare från utövningen av förmynderskapet får 

rätten förordna god man enligt första stycket.” 

 

En god man kan alltså förordnas om ordinarie förmyndare tillfälligt är ur stånd att ta hand om 

barnets angelägenheter, t ex vid långvarig utlandssemester, frihetsberövning etc.  

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm


                                                                                                                                                         

När ska en god man, enligt 11 kap 2 § FB förordnas?  

Av lagrummet framgår: 

 

”Har en förmyndare eller förmyndarens make eller sambo och den underårige del i ett 

oskiftat dödsbo, skall överförmyndaren förordna god man att vårda den underåriges rätt i 

boet vid boutredningen liksom vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om 

sammanlevnad i oskiftat bo. 

 

Om barnet, tillsammans med förmyndare eller dennes make/sambo, har del i samma oskiftade 

dödsbo måste barnet företrädas av en god man. Det ankommer på dödsboet att 

uppmärksamma behovet av god man för den underårige och ansöka om detta till 

överförmyndarnämnden. En bouppteckning ska inom tre månader från dödsfallet lämnas in 

till Skatteverket. Finner Skatteverket vid granskningen att en god man behöver förordnas, 

uppmärksammas dödsboet på detta så att dödsboet kan göra en ansökan om god man till 

överförmyndarnämnden. Avsaknad av god man kan medföra att bouppteckningen inte kan 

registreras.  

 

   Överförmyndaren skall också förordna god man när den som har en förmyndare, god 

man eller förvaltare skall företa en rättshandling eller vara part i en rättegång och behöver 

hjälp men enligt 12 kap. 8 § inte kan företrädas av förmyndaren, den gode mannen eller 

förvaltaren. Om talan har väckts får rätten förordna god man. 

 

I FB 12 kap 8 § finns en regel om så kallat förmynderskapsjäv. Sådant jäv uppstår när det är 

fråga om en rättshandling mellan en person som har god man eller förvaltare (huvudman) och 

hans/hennes gode man/förvaltare (ställföreträdare) eller mellan ett barn och hans/hennes 

förmyndare. Med rättshandling menas (förenklat) ingående av någon form av avtal såsom 

köp, gåva, lån, byte, hyra etcetera. Normalt tillvägagångssätt vid rättshandling gentemot ett 

barn eller huvudman är att ställföreträdaren representerar barnet/huvudmannen gentemot 

motparten.  

 

Vid förmynderskapsjäv är det fråga om en rättshandling mellan ställföreträdaren och 

barnet/huvudmannen. Ställföreträdaren är alltså både motpart och ställföreträdare, vilket 

medför att den enskilde saknar en ojävig representant. Överförmyndarnämnden får då efter 

ansökan av ställföreträdaren eller på överförmyndarnämndens eget initiativ förordna en god 

man som tillfälligt ska företräda barnet/huvudmannen. Om inte god man förordnas vid 

förmynderskapsjäv kan inte rättshandlingen göras gällande mot barnet/huvudmannen. 

 

   Överförmyndaren skall också i andra fall än som avses i första eller andra stycket 

förordna god man för den som har vårdnadshavare, förmyndare, god man eller förvaltare, 

i angelägenheter där den enskilde har ett intresse som strider mot en sådan företrädares 

eller dennes makes eller sambos intresse. Överförmyndaren skall meddela ett sådant 

förordnande, om det begärs av vårdnadshavaren, förmyndaren, den gode mannen eller 

förvaltaren eller den som denne i sådan egenskap företräder eller om det annars är 

lämpligt.” 

 

Det finns även andra situationer där det kan vara nödvändigt att förordna en tillfällig god man. 

Om barnet och föräldern/föräldrarna är motparter i samma rättegång eller det finns någon 

annan form av stridande intressen mellan föräldern/föräldrarna och barnet ska en tillfällig god 

man förordnas. Detsamma gäller om det är fråga om en huvudman och en ställföreträdare 

(god man eller förvaltare).   

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K12P8
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K11P2S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm#K11P2S2

