
Rapport från inspektion hos 
Överförmyndaren i Norrort

10

KS 2020.195



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-09-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126
Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort (KS 2020.195)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att återrapportera om åtgärder som vidtas 
på de områden där synpunkter eller kritik riktats mot överförmyndaren. Det är viktigt att 
uppföljning och återrapportering alltid görs om det rapporteras avvikelser eller riktas kritik.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna 
och genomför regelbundna inspektioner hos dem för att granska att handläggningen följer 
lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som den 9 mars 2020 
granskats av Länsstyrelsen som ett led i deras granskningsansvar. Vid inspektionen granskade 
Länsstyrelsen 34 akter samt har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider. 
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över synpunkterna samt tagit emot en slutrapport över 
iakttagelserna vid inspektionstillfället.

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende gällande 
bristande tillsyn av en god man med uppdrag att bevaka ett barns rätt i fråga om skadestånd. 
Länsstyrelsen har även haft synpunkter kring brister i nämndens diarieföring, bevakning av 
arvskifte och register över ställföreträdarskap utan att rikta formell kritik.

Sammanfattningsvis avser kritiken brister i nämndens rutiner för tillsyn av gode mäns 
verksamhet som Länsstyrelsen menar att nämnden borde bedriva regelbundet. Länsstyrelsen 
uppmanar även nämnden att se över sina rutiner för diarieföring, bevakning av att arvsskiften 
sker inom rätt tid samt rutiner för att säkerställa att deras register över ställföreträdarskap är 
korrekt uppdaterat.

I övriga ärenden som granskats har Länsstyrelsen inte funnit några brister och Länsstyrelsen 
har inte funnit någon anledning att anmärka på den efterfrågade informationen om 
handläggningstider.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) med bifall från Jerri Bergström (S) och Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag och ger kommundirektören i uppdrag att återrapportera om åtgärder 
som vidtas på de områden där synpunkter eller kritik riktats mot överförmyndaren. Det är 
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viktigt att uppföljning och återrapportering alltid görs om det rapporteras avvikelser eller 
riktas kritik.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §103  Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort
 Information om rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort 2020
 Rapport från inspektion den 9 mars 2020 av Överförmyndarnämnden i Norrort
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§ 103
Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort (KS 2020.195)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna 
och genomför regelbundna inspektioner hos dem för att granska att handläggningen följer 
lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som den 9 mars 2020 
granskats av Länsstyrelsen som ett led i deras granskningsansvar. Vid inspektionen granskade 
Länsstyrelsen 34 akter samt har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider. 
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över synpunkterna samt tagit emot en slutrapport över 
iakttagelserna vid inspektionstillfället.

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende gällande 
bristande tillsyn av en god man med uppdrag att bevaka ett barns rätt i fråga om skadestånd. 
Länsstyrelsen har även haft synpunkter kring brister i nämndens diarieföring, bevakning av 
arvskifte och register över ställföreträdarskap utan att rikta formell kritik.

Sammanfattningsvis avser kritiken brister i nämndens rutiner för tillsyn av gode mäns 
verksamhet som Länsstyrelsen menar att nämnden borde bedriva regelbundet. Länsstyrelsen 
uppmanar även nämnden att se över sina rutiner för diarieföring, bevakning av att arvsskiften 
sker inom rätt tid samt rutiner för att säkerställa att deras register över ställföreträdarskap är 
korrekt uppdaterat.

I övriga ärenden som granskats har Länsstyrelsen inte funnit några brister och Länsstyrelsen 
har inte funnit någon anledning att anmärka på den efterfrågade informationen om 
handläggningstider.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
Kommunstyrelsen begär uppföljning på de nedslag som rapporterats. 
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Beslutsgång

Ordförande. Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Information om rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort 2020
 Rapport från inspektion den 9 mars 2020 av Överförmyndarnämnden i Norrort

Paragrafen är justerad
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Tjänsteskrivelse

Rapport från inspektion hos 
Överförmyndaren i Norrort

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendet i korthet
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn 
över förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över 
överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem för att granska att 
handläggningen följer lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på 
ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som den 9 
mars 2020 granskats av Länsstyrelsen som ett led i deras granskningsansvar. Vid 
inspektionen granskade Länsstyrelsen 34 akter samt har inför inspektionen inhämtat 
uppgifter om handläggningstider. Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
synpunkterna samt tagit emot en slutrapport över iakttagelserna vid 
inspektionstillfället. 

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende 
gällande bristande tillsyn av en god man med uppdrag att bevaka ett barns rätt i fråga 
om skadestånd. Länsstyrelsen har även haft synpunkter kring brister i nämndens 
diarieföring, bevakning av arvskifte och register över ställföreträdarskap utan att rikta 
formell kritik. 

Sammanfattningsvis avser kritiken brister i nämndens rutiner för tillsyn av gode 
mäns verksamhet som Länsstyrelsen menar att nämnden borde bedriva regelbundet. 
Länsstyrelsen uppmanar även nämnden att se över sina rutiner för diarieföring, 
bevakning av att arvsskiften sker inom rätt tid samt rutiner för att säkerställa att 
deras register över ställföreträdarskap är korrekt uppdaterat. 

I övriga ärenden som granskats har Länsstyrelsen inte funnit några brister och 
Länsstyrelsen har inte funnit någon anledning att anmärka på den efterfrågade 
informationen om handläggningstider.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-08-06
2. Rapport från inspektion den 9 mars 2020 hos Överförmyndarnämnden i
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Datum
2020-06-25
 

Beteckning
203-8575-2020

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 9 mars 2020 av 
Överförmyndarnämnden i Norrort 

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Stockholms län riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Norrort 
(nämnden) på följande punkt: 

- Bristande tillsyn av en god man med uppdrag att bevaka ett barns rätt i 
fråga om skadestånd.

Inledning

Överförmyndarnämnden i Norrort är gemensam överförmyndarnämnd för 
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommun.  

Vid inspektionen granskade Länsstyrelsen 34 akter, se bilaga. Efter granskningen 
höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Överförmyndarnämnden i Norrort 
(nämnden). Vid sammanträdet medverkade Manuel Bustos, Susanne Lindvall, 
Tapasi Bhattacharya, Ulrika Rönnholm, Elena Grgic, Nadezda Jozic, Miryam 
Yemane, Annelie Olsson, Hanna Öhlén, Daniel Sjöstedt från nämndens kansli och 
Margareta Hamark från nämnden samt Lisa Wellenius och Lotta Reimers från 
Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera nämndens 
handläggning tas det upp i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport 

I rapporten från föregående inspektion (dnr 4703-2019) riktade Länsstyrelsen 
kritik mot nämndens handläggning av två enskilda ärenden. Kritiken rörde brist-
fällig överlämning av redovisningshandlingar samt handläggning av en anmälan 
om behov av förvaltare. Länsstyrelsen valde att inte följa upp dessa ärenden eller 
frågor särskilt vid årets inspektion. 

Aktgranskning med kritik

Tillsyn över god man med uppdrag att bevaka barnets rätt i fråga om 
skadestånd

Sammanfattning
I akt 7189 angående ett förmynderskap noterades följande. Barnet är född i juli 
2002 och fyller således 18 år sommaren 2020. Fadern ska enligt en dom betala 
7 400 kr i skadestånd till barnet och det förordnades en god man enligt 11 kap. 2 § 
föräldrabalken, FB, i december 2016 för att bevaka barnets rätt i frågan. En 
anmodan om redogörelse skickades i januari 2017 och januari 2018. Gode 
mannen inkom inte med någon redogörelse och nämnden vidtog inga ytterligare 
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åtgärder. Det finns inga ytterligare händelser i akten förrän i januari 2020 då gode 
mannen tog kontakt med nämnden via telefon. Enligt en tjänsteanteckning den 15 
januari 2020 har nämnden ringt till gode mannen och vid samtalet har de 
diskuterat ärendet. De har kommit överens om att gode mannen ska ringa barnet 
eller barnets mamma och utreda om barnet har fått skadeståndet.  Den 9 februari 
2020 har gode mannen mailat nämnden och skriver att hen nu har varit i kontakt 
med modern. Modern har uppgett att de inte har velat bråka med fadern om 
skadeståndet eftersom han kan bli våldsam. Gode mannen undrar om hen ska 
driva in skulden mot moderns vilja. De vet inte vem det är som bestämmer, gode 
mannen eller modern, och gode mannens skriver att de behöver vägledning från 
nämnden om detta. Nämnden har svarat gode mannen att hen ska driva in skulden 
och att nämnden har förordnat hen för att hjälpa barnet eftersom motstridiga 
intressen finns. Den 27 februari 2020 finns det en tjänsteanteckning om att en 
försändelse kvitterats och en anteckning om ett kolli-id. Det går inte att förstå av 
dagboken vad som har skickats eller mottagits.   

Vid sammanträdet diskuterades ärendet. Angående tjänsteanteckningen den 27 
februari 2020 framförde nämnden efter en kontroll i systemet, att det är domen 
mot pappan som har skickats rekommenderat. 

Efter inspektionen har nämnden meddelat Länsstyrelsen följande. Den 11 mars 
2020 [två dagar efter inspektionen] inkom en hovrättsdom till nämnden via gode 
mannen (dnr 16). Enligt domen som är daterad den 29 mars 2017 ska fadern inte 
betala något skadestånd. Därefter har nämnden beslutat om arvode och entledigat 
den gode mannen. 

Länsstyrelsens bedömning
Gode mäns verksamhet står enligt 12 kap. 9 § FB under överförmyndarens tillsyn. 
Överförmyndaren bör enligt Länsstyrelsens mening bedriva regelbunden tillsyn 
över gode män som förordnats enligt 11 kap. 2 § FB. Det kan exempelvis göras 
genom att överförmyndaren inhämtar årliga redogörelser om hur den gode 
mannen tillvaratar den enskildes intressen. I detta ärende nämnden inte bedrivit 
någon tillsyn över den gode mannen under flera år. Nämnden har visserligen vid 
två tillfällen begärt in en redogörelse från gode mannen, men då gode mannen inte 
har svarat har detta inte lett till någon åtgärd från nämndens sida. Länsstyrelsen är 
kritisk till nämndens bristande tillsyn av ärendet.

Angående diarieföringen av handlingar den 27 februari 2020 se avsnitt Diarie-
föring nedan.

Aktgranskning utan kritik

Diarieföring

Sammanfattning
Vid granskningen noterade Länsstyrelsen följande angående diarieföring.

- I akt 1651, angående ett godmanskap, framgick det inte av de utskrivna 
dagboksbladen som Länsstyrelsen mottagit om det är en inkommen eller 
en upprättad handling. På handlingar som upprättats av nämnden står 
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namnet på handläggaren, inte myndighetens namn. Det framgår såldes inte 
direkt av dessa dagboksblad att nämnden upprättat handlingen. 

- I akt 11094, angående ett förvaltarskap, har nämnden den 22 januari 2020 
avslagit huvudmannens ansökan om byte. Beslutet är fattat av nämnden 
vid ett sammanträde och är diariefört som ”ÖFN §3/2020 200131”. Det 
framgår således inte vad det är för handling som diarieförts, utan det är 
endast en hänvisning till protokollet från sammanträdet. 

- I akt 1177, angående ett godmanskap/förvaltarskap, har nämnden den 22 
augusti 2019 diariefört en handling som ”beslut sammanträdesprotokoll § 
60”. Beslutet, som troligen är ett avslag på en ansökan om byte av 
förvaltare, förvaras inte i akten. Den 22 januari 2020 har nämnden återigen 
avslagit en ansökan om byte av förvaltare (förvaras i akten) och beslutet är 
diariefört som ”ÖFN §6/2020 2020-01-31”

Vid sammanträdet framförde nämnden att det framgår i systemet att det är nämnd-
en som upprättat handlingen. Men den ”bilden” av diariet som skrivits ut till Läns-
styrelsen har inte den informationen.
 
Länsstyrelsens bedömning
Enligt huvudregeln i 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL), ska allmän handling, när den kommit in till eller upprättats hos myndighet, 
utan dröjsmål registreras. Enligt 5 kap. 2 § OSL ska det av registreringen framgå 
datum då handlingen kom in eller upprättades och diarienummer eller annan 
beteckning som har åsatts handlingen samt i förekommande fall från vem hand-
lingen har kommit in eller till vem den har expedierats och i korthet vad hand-
lingen rör. I undantagsfall ska uppgifter av de två sistnämnda slagen utelämnats 
eller särskiljas, nämligen om det behövs för att registret i övriga delar 
skall kunna företes för allmänheten. 

I fråga om allmänna handlingar för vilka sekretess inte gäller får dock registrering 
underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas 
om en handling har kommit in eller upprättats (5 kap. 1 § tredje stycket OSL). 
Förekomsten av offentliga handlingar i överförmyndarens akter är begränsad med 
hänsyn till den starka sekretess som råder i verksamheten enligt 32 kap. 4 § OSL. 
Det kan inte godtas att allmänna handlingar av ett visst slag ömsom registreras 
och ömsom enbart hålls ordnade på visst sätt (se JO 1995/96 s. 485).

JO har uttalat följande om syftet med registreringen av allmänna handlingar och 
allmänhetens insyn i diariet (se JO beslut den 7 december 2001 (protokoll från 
inspektion av en överförmyndare), dnr 4206-2001).

Våra grundlagar tillförsäkrar den enskilde en långtgående rätt till insyn i den offentliga 
verksamheten. Denna offentlighetsprincip omfattar bl.a. den i tryckfrihetsförordningen 
grundlagsfästa rätten för envar att ta del av allmänna handlingar i den mån sekretess inte 
utgör hinder mot ett utlämnande. För handlingar som omfattas av sekretess gäller, med 
undantag som saknar intresse här, att handlingen skall registreras och att den enskilde har 
rätt att ta del av innehållet i detta diarium. 

Skyldigheten att registrera allmänna handlingar har sålunda tillkommit för att säkerställa 
rätten till insyn. För att fylla detta syfte måste diariet vara utformat så att det är möjligt att 
identifiera den registrerade handlingen. De anteckningar som görs i diariet får å andra 
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sidan inte göras så utförliga att innehållet i sekretesskyddade handlingar härigenom röjs. 
Vid en avvägning mellan dessa motstående intressen måste man beakta att syftet med 
diariet är att det skall kunna hållas allmänt tillgängligt (jfr. JO 1990/91 s. 373). 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner för diarieföring. Det bör 
framgå vad det är för beslut som nämnden fattar vid sammanträden och om en 
person ber att få ta del av diariet bör det tydligt framgå vilka handlingar som 
nämnden upprättat. 

Länsstyrelsen vill även påpeka att samtliga handlingar som rör ställföreträdar-
skapet ska förvaras i akten (se 17 § förmynderskapsförordningen (1995:379) 
(FFO)). Länsstyrelsen uppmanar nämnden att åtgärda detta i akt 1177. 

Bevakning av arvskifte

Sammanfattning
I akt 5177 angående förmynderskap noterades följande. Barnet är delägare i 
dödsboet efter sin far. Det finns en god man förordnad enligt 11 kap. 2 § FB sedan 
år 2014 för att bevaka barnets rätt i dödsboet. Modern som är förmyndare var 
sambo med den avlidne och det ska ske en bodelning. En bouppteckning inkom i 
april 2015. Nämnden bytte god man år 2016. Det har inte skett någon bodelning 
eller skifte. Nämnden har påmint om skifte vid ett tillfälle, i augusti 2017. Gode 
mannen inkom med redogörelse för skifteshinder i september 2017. Därefter finns 
det inte några dokumenterade händelser i akten. I akt 5175 angående ett 
förmynderskap är det liknande omständigheter.

Länsstyrelsens bedömning
En förmyndare eller god man som bevakar en underårigs rätt i ett dödsbo ska se 
till att bodelning och skifte med anledning av dödsfall förrättas så snart som 
möjligt, om det inte ingås ett avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Skiftas 
inte ett dödsbo inom sex månader från det att bouppteckningen förrättades och har 
avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo inte heller ingåtts, ska förmyndaren 
eller gode mannen inom denna tid lämna en redogörelse till överförmyndaren om 
anledningen till att dödsboet inte har skiftats. En sådan redogörelse ska därefter 
och till dess att dödsboet har skiftats eller ett avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
ingåtts lämnas var sjätte månad, om inte överförmyndaren bestämmer någon 
annan tid (se 15 kap. 2 och 3 §§ FB). 

Länsstyrelsen vill påpeka vikten av att nämnden inom ramen för sin tillsyn över 
en god man eller en förmyndare bevakar att skiften förrättas så snabbt som möjligt 
och att nämnden annars begär in en redogörelse från ställföreträdaren om skälen 
till varför skifte inte skett. 

Register över ställföreträdarskap

Sammanfattning
- I akt 11784 noterades att ärendet är registrerat som ”under uppbyggnad”, 

men att det egentligen är ett förmynderskap som överflyttades från en 
annan kommun i februari 2020. 

- I akt 24 noterades att ärendet enligt ett utdrag i akten är registrerat som ett 
godmanskap enligt 11 kap. 2 § FB. Under ”omfattning” står det däremot 
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att det är ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och av akten i övrigt 
framgår att detta stämmer. Det fanns en god man förordnad enligt 11 kap. 
2 § FB mellan åren 2006-2008. 

Efter inspektionen har nämnden meddelat Länsstyrelsen följande. Akt 11784 har 
flera registreringar, bland annat en under uppbyggnad och en med förmyndaren. 
Registreringen om ”under uppbyggnad” är fel och har nu åtgärdats. 

Länsstyrelsens bedömning
Överförmyndaren är skyldig att föra register över förordnade förmyndare, gode 
män och förvaltare samt vissa föräldraförvaltningar (9 § FFO). Det är av stor vikt 
att uppgifterna i registret är korrekta då det används för att identifiera 
ställföreträdare och deras uppdrag. Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över 
sina rutiner i detta av avseende.

Övriga frågor

Handläggningstider för granskning av årsräkningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider 
för granskningen av årsräkningar föregående år. Nämnden har uppgett att samtliga 
årsräkningar för år 2018 var granskade den 1 oktober 2019. Alla årsräkningarna 
var färdiggranskade den 24 september 2019. Länsstyrelsen finner ingen anledning 
att anmärka på dessa handläggningstider. 

Motivering av beslut
Nämnden rutiner för motivering av beslut om samtycken diskuterades. Eftersom 
förvaltningslagen numera ställer större krav på motivering av beslut arbetar 
nämnden med att införa nya rutiner. Nämnden anser att det fortfarande finns 
behov av att se över nämndens rutiner för beslut rörande samtycke till fördelning i 
arvskiften.

Omprövning av beslut om befrielse
Nämndens rutiner för omprövning av beslut om befrielse diskuterades. Nämnden 
uppgav att de inte har en generell rutin i alla ärenden. Det kan se olika ut beroende 
på omständigheterna. Ibland omprövas besluten var tredje år och ibland anges det 
i beslutet att det gäller i ett visst antal år. 

Rekrytering av ställföreträdare
Nämndens rekrytering av ställföreträdare diskuterades. Nämnden framförde att de 
har problem att rekrytera ställföreträdare och att nämnden därför har initierat ett 
särskilt projekt som ska arbeta med detta. 

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Lotta Reimers
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Bilaga: 
Granskade akter

Kopia till: 
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna 
kommuner
Kommunstyrelsen i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna 
kommuner
Kommunrevisionen i Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och kommuner
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Datum
2020-06-25

Beteckning
203-8575-2020

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Granskade akter

Förmynderskap
Akt 7189, 7527, 5177, 5175, 11784, 4432, 10271, 11479, 5198, 8341, 8250, 9850, 
9821 och 11147

Godmanskap för ensamkommande barn
Akt 11776, 7541 och 11572.

Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Akt 24, 10645, 9035, 765, 40, 2182, 9681, 2327, 4793 och 1651.

Godmanskap enligt 11 kap. 3 § FB
Akt 4935.

Förvaltarskap
Akt 5970, 4091 och 11094.

Förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Akt 1177.

Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare
Akt 11316 och 11394.
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