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Upphörande av godmanskap 
Godmanskapets upphörande fastställs i tingsrätten. Talan kan väckas av huvudmannen, den 

gode mannen, anhörig till huvudmannen eller av överförmyndaren och tingsrätten (FB 11:15 

1st).  

Då godmanskap bygger på samtycke från huvudmannen kan inte ett godmanskap fortsätta om 

samtycket inte längre finns kvar (FB 11 kap 4§). Ett godmanskap kan även upphöra om det 

ligger klart att huvudmannens behov kan åtgärdas med mindre ingripande insatser, så som via 

fullmakt.  

Var det länge sedan godmanskap anordnades kan ett nytt läkarintyg behövas för att styrka att 

huvudmannen förstår vad saken gäller.  

Begäran om att godmanskapet ska upphöra tillsammans med ev. läkarintyg inlämnas till 

överförmyndaren i berörd kommun eller inges direkt till tingsrätten.  

 

Byte av god man 
Ovan nämnda personer har rätt att begära byte av god man. Ett byte av god man innebär att 

den nuvarande gode mannen måste frivilligt begära sitt entledigande.  

Överförmyndaren har möjlighet att tvångsentlediga en god man men endast om den gode 

mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag.  

Om huvudman eller anhöriga vill byta god man inkommer oftast det som ett klagomål till 

överförmyndaren som sedan utreds vidare genom att ta kontakt med den gode mannen och 

begära ett yttrande över klagomålet. Om huvudmannen begärt att få byta god man i samband 

med klagomålet brukar överförmyndaren be den gode mannen ta ställning till att entledigas. 

Om den gode mannen begär sitt entledigande söker överförmyndaren en ny god man till 

huvudmannen. Fram tills att ett beslut om byte har tagits av överförmyndaren är den tidigare 

gode mannen skyldig att kvarstå som god man.  

Om den gode mannen och huvudmannen kommer överens och den gode mannen väljer att 

kvarstå lägger överförmyndaren ner utredningen och begäran om byte av god man avskrivs.  

Bestämmelser kring byte av god man finns reglerat i Föräldrabalken 11 kap 19 § 1st, 20 § 1st, 

21 §, 24 §. 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta överförmyndarnämnden Tingsryds kommun på 

0477 – 44 330 / 44 113 eller maila overformyndarnamnden@tingsryd.se  
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