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Hur länge ska gode män och förvaltare spara 

räkenskaper och verifikationer?  

En god man ska spara räkenskaper, verifikationer och andra handlingar som rör 

uppdraget till dess klagotiden på tre år gått till ända. Därefter ska dessa handlingar 

överlämnas till huvudmannen, en eventuell ny god man eller huvudmannens dödsbo. 

Vad som nedan sägs om gode män gäller även förvaltare och förordnade förmyndare. 

En god man är skyldig att ersätta en skada som han/hon uppsåtligen eller av vårdslöshet har 

orsakat huvudmannen. Den som anser sig ha anspråk på ersättning för skada (på 

huvudmannen själv eller hans/hennes dödsbo) ska väcka talan vid tingsrätt. 

I de fall en formell redovisningsskyldighet till överförmyndarnämnden har förelegat för gode 

mannen måste talan väckas inom tre år från det att redovisningshandlingarna (förteckningar, 

årsräkningar och sluträkningar samt eventuella andra handlingar) har lämnats över av 

överförmyndarnämnden till den som är behörig att ta emot redovisningen (huvudmannen 

själv eller hans/hennes dödsbo). Om talan inte väckts inom de nämnda åren är talerätten 

förlorad. Avsikten med den korta preskriptionstiden är att den avgående gode mannen inte 

ska behöva känna osäkerhet om några ersättningsanspråk kommer att framställas eller inte. 

För en nytillträdande god man gäller att i ett befintligt godmanskap bevaka huvudmannens 

eventuella ersättningsanspråk inom den fastställda treårsfristen, vid risk att han själv annars 

genom vårdslöshet kan bli ersättningsskyldig. Om gode mannen gjort sig skyldig till 

brottsligt förfarande gäller inte den korta preskriptionstiden på tre år utan den allmänna 

tioåriga preskriptionstiden. 

Till regeln om den korta preskriptionstiden på tre år för väckande av ersättningstalan är gode 

mannen skyldig att hålla räkenskaper och övriga handlingar i uppdraget tillgängliga för 

granskning för huvudmannen själv eller hans/hennes dödsbo. Om det behövs ska 

överförmyndarnämnden bestämma tid och plats för en sådan granskning. 

Sedan den treåriga preskriptionstiden har gått ut eller, om talan har väckts och det finns en 

dom i ersättningsfrågan som har vunnit laga kraft, ska räkenskaper och övriga handlingar 

som rör förvaltningen lämnas över till den som är behörig att ta emot redovisning över 

förvaltningen. 

Expeditionstid: Vardagar 8-10 (annan tid efter överenskommelse) 

Telefontid: Vardagar 10-11 samt onsdagar 15-16 
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