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RÄTTSFALL OCH DOMAR 

Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB kan endast anordnas för myndig 

person 

S.N. ansökte om godmanskap L.N. i alla delar. Överförmyndarnämnden tillstyrkte 

ansökan och föreslog A.T. som god man för L.N. 

Tingsrätten beslutade att anordna godmanskap för L.N. och angav att beslutet 

skulle gälla omedelbart. 

Överförmyndarnämnden överklagade beslutet och yrkade att godmanskapet skulle 

upphöra. Som skäl för överklagandet angav nämnden att L.N. ännu inte var 18 år 

och ett nu aktuellt godmanskap kan inte anordnas förrän den enskilde blivit  

myndig. 

Hovrätten ändrade tingsrättens beslut på så sätt att anordnandet av godmanskapet 

skulle gälla från den dag L.N. fyllde 18 år. 

Hovrätten för Nedre Norrland, mål nr ÖÄ 232-18, meddelad 2018-03-23. 

 

Arvode till god man – krav på besök hos huvudmannen en gång  

per månad 

En överförmyndarnämnd beslutade att ge en god man ett arvode för personlig  

omvårdnad, ”sörja för person”, med 2 240 kr. Den gode mannen överklagade  

beslutet i den delen och begärde tio procent av prisbasbeloppet, 4 480 kr. 

Överförmyndarnämnden motsatte sig en ändring av arvodesbeslutet och anförde 

att för att en god man ska få tio procent av prisbasbeloppet för personlig omvård-

nad krävs att den gode mannen besöker sin huvudman en gång per månad. Vissa 

undantag kan accepteras om det är till huvudmannens bästa.  

Tingsrätten anförde i sina skäl att det är ostridigt att den gode mannen besökt sin 

huvudman sex gånger under aktuellt år. Därtill har han haft regelbundna telefon-

kontakter med huvudmannens boende och närstående. 
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Vidare anför tingsrätten att den delar nämndens bedömning att det inte är visat att 

det var till huvudmannens bästa med färre besök än de antal som enligt huvud- 

regeln ska genomföras för att erhålla ett arvode som motsvarar tio procent av pris-

basbeloppet. Den gode mannen har således inte besökt sin huvudman i den om-

fattning nämnden kräver. 

Den ersättning överförmyndarnämnden tillerkänt den gode mannen är därför  

rimlig. Överklagandet avslås därför. 

Solna tingsrätt, mål nr Ä 2610-18, meddelad 2018-0-24. 

Detta är endast en tingsrättsdom, men kan ändå ge en viss vägledning beträffande 

beslut om arvode för ”sörja för person” och de antal  besök en god man bör göra 

hos sin huvudman. 

Ensamkommande barn 

Entlediga inte god man p.g.a. PUT/TUT eller avvisningsbeslut 

Det förekommer dessvärre att överförmyndare entledigar den gode mannen för ett 

ensamkommande barn då barnet fått uppehållstillstånd – PUT eller TUT – samt i 

de fall barnet fått ett avvisningsbeslut. Något lagstöd för att godmanskapet vid 

dessa tillfällen ska upphöra finns inte, se 5 § lagen (2005:429) om god man för  

ensamkommande barn. P. 4 kan inte användas då det inte är uppenbart att en god 

man inte längre behövs. 

Barnet har rätt till en ställföreträdare så länge det befinner sig i Sverige och det 

inte finns någon annan ställföreträdare som kan företräda barnet.  

Inte heller i de fall barnet fått uppehållstillstånd och barnets föräldrar kommit till 

Sverige men ännu inte fått uppehållstillstånd ska den gode  mannen entledigas. 

Föräldrarna kan inte fullt ut företräda sitt barn i dessa fall. 

Föräldrarna kan inte fullt ut företräda sin barn i dessa fall. 

 

  

Som tidigare meddelats är det förbundsjurist Mia Hemmestad,  

mia.hemmestad@skl.se, som numera handlägger frågor om ensamkommande 

barn. Nedanstående information har Mia lämnat.  

 

1. SKL har begärt att ändringar görs i författning för att överförmyndaren 

m.fl. ska få ta del av uppgifter om bl.a. den medicinska åldersbedöm-

ningen av Migrationsverket när ensamkommande unga skrivs upp i ålder. 

Hemställan finns att ta del av på SKL:s hemsida.  

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/so-

cialrattlssochassistansersattning/socialratt/andradealdersbedomningaravensam-

kommandebarn.11414.html 

mailto:mia.hemmestad@skl.se
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/socialrattlssochassistansersattning/socialratt/andradealdersbedomningaravensamkommandebarn.11414.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/socialrattlssochassistansersattning/socialratt/andradealdersbedomningaravensamkommandebarn.11414.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/halsoochsjukvardskolasocialtjanst/socialrattlssochassistansersattning/socialratt/andradealdersbedomningaravensamkommandebarn.11414.html
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2. Sedan den 1 juli 2018 kan vissa ungdomar över 18 år få uppehållstillstånd 

grundat på gymnasiestudier. Regelverket berör även ungdomar som  

Migrationsverket skrivit upp i ålder som har kvar god man pga. att över-

förmyndaren bedömer att individen är under 18 år. SKL har skrivit en  

promemoria med frågor och svar kopplat till de nya reglerna som finns på 

hemsidan.  

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/an-

svarsfordelningregelverk/regleromuppehallstillstandforstudier.12283.html 

 

3. SKL arbetar med yttrandet över Mottagandeutredningens betänkande, 

SOU 2018:22. Yttrandet kommer att publiceras när SKL:s styrelse har 

fattat beslut i ärendet. Remissvar ska lämnas in senast den 15 november 

2018.  

Övrigt 

Vad är spelmissbruk? 

Överförmyndarnämnden i Solna har skrivit till Socialstyrelsen för att få svar på 

frågor om spelmissbruk. Socialstyrelsens svar biläggs detta nyhetsbrev. 

Kurser 

SKL kommer inom någon vecka att informera om förbundets kursutbud inom 

överförmyndarområdet för 2019. Förbundsjurist Kalle Larsson återkommer inom 

kort. 

https://skl.se/integrationsocialomsorg/asylochflyktingmottagandeintegration/ansvarsfordelningregelverk/regleromuppehallstillstandforstudier.12283.html
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