Årlig granskning av förvaltarskap
Att ha förvaltare innebär en stor inskränkning av den ekonomiska friheten. Det är därför viktigt att alla
förvaltarskap löpande granskas och inte fortsätter längre än vad som är nödvändigt. I vissa fall kan
förutsättningarna ha förändrats så mycket att förvaltarskapet till exempel ska upphöra eller helt eller
delvis ersättas med godmanskap, medan det i andra fall är helt klart att förvaltarskapet ska fortsätta.
Överförmyndaren är skyldig att varje år ompröva samtliga förvaltarskap. Omprövningen syftar till en
bedömning om förvaltarskapet ska fortsätta eller om det finns anledning för överförmyndaren att
vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska upphöra eller ändras.
Samtliga frågor ska besvaras, så utförligt som möjligt. Bifoga läkarintyg om du har tillgång till det.
Får du inte plats att skriva i rutorna skriv en bilaga eller fyll i blanketten via e-tjänsten på hemsidan.

Huvudman
Namn

Personnummer

Kommun huvudmannen är folkbokförd i

Bedömer du att det finns risk att huvudmannen kommer att vidta några skadliga åtgärder om
förvaltarskapet skulle omvandlas till ett godmanskap?
Ja
Nej
Om du svarat ja på frågan, beskriv konkret vilken typ av skadliga åtgärder huvudmannen skulle kunna vidta

Bedömer du att det finns risk att någon i huvudmannens omgivning skulle försöka utnyttja
huvudmannen ekonomiskt, till exempel att förmå huvudmannen att låna ut pengar?
Ja
Nej
Om du svarat ja på frågan, ange vem det gäller (till exempel ”anhöriga”) och på vilket sätt utnyttjandet skulle kunna ske

Om du svarat nej på frågorna ovan, bedömer du att huvudmannen skulle samtycka till ett
godmanskap och att det i övrigt finns förutsättningar för ett fungerande godmanskap?
Ja
Nej
Om du svarat nej på frågan, motivera ditt svar
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Om du anser att förvaltarskapet ska kvarstå, ska det ha samma omfattning som idag?
Ja
Nej
Om du svarat nej på frågan, motivera på vilket sätt omfattningen skulle kunna förändras

Redogör kortfattat för huvudmannens aktuella hälsotillstånd

Övriga omständigheter som kan vara viktiga för överförmyndarens bedömning

Ort och datum

Namnteckning, förvaltare

Namnförtydligande

Överförmyndarens anteckning
Överförmyndaren har inte funnit skäl att förvaltarskapet ska upphöra eller förändras i omfattning.
Överförmyndaren har funnit skäl att begära att förvaltarskapet ska upphöra eller förändras enligt bifogad
redogörelse
Datum och namnteckning:
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