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Seminarium 9 mars 2021 – dagens innehåll

• Kort historisk tillbakablick
• Befintliga ställföreträdarskap
• Godmanskap och förvaltarskap

– Anordnande
– Uppdrag
– Beslutsdeltagande

• Professionella och ideella ställföreträdare
• Riksförbundet FUB:s medlemsträffar
• Översynen av regelverket
• Avslutning och sammanfattning
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Kort historisk tillbakablick

• Regler om ställföreträdarskap har funnits sedan mycket lång tid tillbaka
• Uppdraget handlade om att förvalta huvudmannens tillgångar
• Rättsutvecklingen från 1600-talet och framåt är kopplad till behovet av 

tillsyn över förvaltningen
• Frågor om den enskildes personliga angelägenheter mer i fokus från 

mitten av 1970-talet
• Fram till 1975 var omyndigförklaring huvudåtgärden därefter 

godmanskap
• Omyndigförklaringen ersattes 1989 av förvaltarskapet vilket bland annat 

medförde allmän och lika rösträtt för alla myndiga svenska medborgare. 
Första valet efter lagändringen var år 1991, dvs. för precis 30 år sedan
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Befintliga ställföreträdarskap

• Idag finns det fyra typer av ställföreträdarskap för 
hjälpbehövande vuxna i Sverige (men egentligen fem)
– Godmanskap
– Förvaltarskap
– Framtidsfullmakt
– Anhöriga ställföreträdare
– (”Vanlig” fullmakt)
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Godmanskap och förvaltarskap
Anordnande
• Godmanskap anordnas av en domstol efter ansökan
• Domstolen måste utreda att den enskilde har ett hjälpbehov som 

beror på hens hälsotillstånd, en funktionsnedsättning eller något 
annat liknande förhållande och som inte kan tillgodoses på 
något mindre ingripande sätt än att en god man förordnas

• Godmanskap är en frivillig åtgärd, den enskilde måste samtycka 
till att en god man förordnas om hen kan lämna ett samtycke

• Om den enskilde vill att en specifik person skall förordnas skall 
domstolen följa den enskildes vilja om personen är lämplig och 
vill åta sig uppdraget
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Godmanskap och förvaltarskap
Anordnande
• Förvaltarskap anordnas av en domstol efter ansökan
• Domstolen måste utreda att den enskilde inte kan ”vårda sig 

eller sin egendom” och att detta beror på hens hälsotillstånd, en 
funktionsnedsättning eller något annat liknande förhållande och 
som inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt än att 
en förvaltare förordnas, exempelvis genom en god man

• Förvaltarskap är en tvångsåtgärd, den enskilde behöver inte 
samtycka till att en förvaltare förordnas

• Om den enskilde vill att en specifik person skall förordnas skall 
domstolen även vid anordnande av förvaltarskap följa den 
enskildes vilja om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget
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Godmanskap och förvaltarskap
Uppdrag
• Enligt lagstiftningen kan en god man och en förvaltare ha som uppdrag 

att bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom och/eller sörja 
för hens person

• Det finns inte mycket specifik information om vad uppdraget att sörja för 
person egentligen innefattar vilket kan leda till olika typer av problem

• Det har sedan lång tid tillbaka föreslagits att uppdragen ändras till att 
förvalta egendom och sörja för person – bevaka rätt bör ingå i övriga 
två uppdrag

• Förslag från forskning att den nuvarande uppdragsindelningen överges 
till förmån för en enklare uppdragsbeskrivning, begränsningen av 
uppdraget bör vara mer specifik (Fridström Montoya)
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Godmanskap och förvaltarskap
Beslutsdeltagande
• Lagstiftningen uppställer inga krav på att huvudmannen deltar i själva 

beslutsfattandet i någon större utsträckning – systemet utgår från att det 
är ställföreträdaren som agerar på det sätt som hen anser ligger i 
huvudmannens intresse
– ”Best interest-approach” istället för ”principals wishes and feelings”

• ”Krav” på samtycke när en god man vidtar åtgärder
– Två viktiga undantag från samtyckeskravet: samtycke kan inte inhämtas samt daglig 

hushållning

• Både gode män och förvaltare skall höra den enskilde (dvs. fråga om 
hens uppfattning) och dennes sambo/maka i ”viktigare frågor”. I motiven 
beskrivs viktigare frågor som främst åtgärder som kräver 
överförmyndarens samtycke (ex. inköp av aktier, förfoganden över 
fastigheter etc.). Regeln anges vara en ordningsregel – om 
ställföreträdaren inte hör den enskilde påverkar det inte giltigheten av 
åtgärden men ställföreträdaren kan entledigas om hen inte följer regeln 
(inga exempel finns såvitt känt på att en ställföreträdare har entledigats 
av en sådan anledning).
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Professionella och ideella ställföreträdare
• Ställföreträdaruppdraget har historiskt sett ansetts vara ett ideellt uppdrag
• Från början fram till år 1975 har den enskildes anhöriga haft en särskild 

skyldighet att åta sig uppdraget

• Ersättning för uppdraget har ändå utgått, fram till införandet av dagens 
arvodesregler ansågs fem procent av huvudmannens inkomst vara skäligt 
arvode. Fram till införandet av 1924 års förmynderskapslag kunde dessutom 
ställföreträdaren använda den enskildes medel för egna placeringar och affärer.

• Lagstiftningens utformning ger uttryck för att ställföreträdaruppdraget tänks vara 
ideellt

• Trots detta finns det olika typer av professionella och semi-professionella 
ställföreträdare
– Anställda på förvaltarenheter
– Anställda på privat företag som erbjuder ställföreträdartjänster
– Ställföreträdare som utan koppling till förvaltarenhet eller företag åtar så många uppdrag att det 

är möjligt att leva på arvodesinkomsterna
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Riksförbundet FUB:s medlemsträffar
• Ställföreträdares kompetens och kommunikation

– Ställföreträdare behöver ha generell kompetens om 
funktionsnedsättningar och specifik kompetens om sin huvudmans 
funktionsnedsättningar och behov

– Ställföreträdaren behöver ha förmåga att kommunicera med sin 
huvudman på det sätt som huvudmannen kommunicerar och vara öppen 
för kommunikativt stöd (t.ex. samtalsmatta)

– Lagstiftningen uppställer inte några specifika krav på ställföreträdarens 
kompetens i dessa avseenden (även om det borde gå att tolka in det i 
formuleringen ”erfaren och i övrigt lämplig”)

• Ideella eller professionella ställföreträdare?
– Blandade uppfattningar bland medlemmarna, de olika formerna har olika 

fördelar och nackdelar
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Riksförbundet FUB:s medlemsträffar
• Ytterligare frågor som dryftades under medlemsträffarna

– Sekretessfrågor
§ den enskildes rätt att ta del av uppgifter om sig själv, 
§ den enskildes rätt att ta del av uppgifter som rör hens ställföreträdare, 
§ ställföreträdarens rätt att ta del av uppgifter om sin huvudman, 
§ anhörigas rätt att ta del av uppgifter om den enskilde, samt 
§ anhörigas rätt att ta del av uppgifter om den enskildes ställföreträdare

– Deltagande i val
– Fördelar och nackdelar med fullmakt
– Anhöriga som ställföreträdare
§ Motstånd från myndigheter mot att föräldrar är ställföreträdare

– Entledigande av ställföreträdare som ”av annan orsak är olämplig”
– Det digitala samhället
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Översynen av regelverket
• En översyn av regelverket inleddes under hösten 2019

– ”En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen 
syftar bl.a. till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för 
att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare och stärka 
enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer i vårt 
samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den 
hjälp och det stöd som behövs.”

• Regeringens direktiv till utredaren begränsar dennes uppdrag starkt –
trots uppmaningar från alla intressenter att genomföra en total 
systemöversyn

• Det bör genomföras en rotfelsanalys av de upplevda bristerna, vilket 
förutsätter ett bredare mandat för utredningen

• Inga anvisningar om att utreda ställföreträdarens kompetens på de 
områden som medlemmarna har ansett vara viktigast –
kommunikationsförmåga och kunskap om sin huvudmans förhållanden
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Avslutning och sammanfattning
”Den slutsats som måste dras av jämförelsen mellan dagens lagstiftning och de 
behov som de berörda personerna ger uttryck för, är att dessa behov inte 
tillgodoses så som lagstiftningen idag är utformad. Medlemmarnas berättelser 
bekräftar också den slutsatsen.
En huvudorsak till den bristande överensstämmelsen mellan de uttryckta behoven 
och önskemålen och utformningen av ställföreträdarsystemet, är att systemet i stor 
utsträckning är detsamma som när det infördes för snart ett sekel sedan. Under 
det gångna seklet har emellertid såväl samhället i sig som synen på de som 
behöver hjälp av en ställföreträdare förändrats i grunden, utan att lagstiftningen 
har moderniserats i samma utsträckning.
[…]
De krav som lagstiftaren ställer på en person som vill åta sig det viktiga uppdraget 
som ställföreträdare för en hjälpbehövande vuxen är att hen skall vara en 
rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. De krav som de som skall få hjälp av 
ställföreträdaren ställer är att ställföreträdaren är en kunnig, engagerad och 
tillgänglig person. Det ena utesluter förvisso inte det andra men lagen i sig kräver 
idag bara det första, inte det senare.” 
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