
För personer med intellektuell funktionsnedsättningFör personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lättläst 

En rapport om rollen som god man och förvaltare 
för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning

Kunnig, engagerad
och tillgänglig



2          

Innehåll

1. Inledning, sid 5

2. Historisk utveckling  
 av ställföreträdare, sid 11 

3. Olika ställföreträdare för vuxna   
 som behöver stöd, sid 16

4. Professionella eller ideella  
 ställföreträdare, sid 26 

5.  Resultaten från FUB:s  
 medlemsträffar år 2019, sid 29 

6.  Att vara med i beslut, sid 47

7.  Kunnig, engagerad och tillgänglig   
 ställföreträdare, sid 48



           3

Förord

FUB har i många år talat om för staten
att systemet med gode män och förvaltare 
inte fungerar så bra som det ska.
Det är inte rättssäkert,
alltså inte tryggt och säkert 
för medborgare som har god man eller förvaltare.  

Flera myndigheter har också sagt 
att det måste bli bättre kontroll av gode män och förvaltare.
Några exempel är att myndigheten Riksrevisionen 
sa så i sin rapport år 2017
och att sju länsstyrelser kom med ett förslag 
om nya riktlinjer för överförmyndare och ställföreträdare 
i april 2019.  

Regeringen bestämde sommaren 2019 om en särskild utredning.
Utredningen heter
Ställföreträdarskap att lita på 
– en översyn av reglerna för gode män och förvaltare.
Riksförbundet FUB har varit med i utredningens referensgrupp.
Utredningen ska vara klar i april 2021.

Ett förslag från medlemmar till FUB:s årsstämma år 2018 
handlade om problemen med 
att gode män och förvaltare inte har rätt kunskap.
Utan rätt kunskap kan inte personen som har god man 
få det stöd hen behöver.
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Ställföreträdarskap har därför varit 
ett område som FUB har arbetat 
extra mycket med sedan år 2019.  
Till exempel ordnade FUB flera olika möten 
runt om i Sverige under 2019. 
På möten diskuterade FUB:s medlemmar  
vilka problem som måste lösas
för att det ska fungera bra med god man och förvaltare.

Den här rapporten sammanfattar erfarenheterna 
som FUB:s medlemmar har av ställföreträdare 
och de regler som finns idag.   

Vi hoppas att rapporten kan öka kunskapen 
hos ställföreträdare och myndigheter,
och att den kan hjälpa oss på FUB i vårt fortsatta arbete.

I den här rapporten använder vi dessa ord:
• Huvudman = den som har en god man eller förvaltare
• Ställföreträdare = en god man eller förvaltare
• Ställföreträdarskap = att vara god man eller förvaltare 
• Förmyndare = den som har ansvar och får bestämma över en person                

som inte är myndig
• Överförmyndare = person som ska kontrollera gode män, förvaltare                    

och förmyndare
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1. Inledning

Riksförbundet FUB gav Torbjörn Odlöw uppdrag
att skriva den här rapporten.
Torbjörn Odlöw är forskare och lärare vid Göteborgs universitet.
Han skriver i rapporten om reglerna om ställföreträdarskap,
hur utvecklingen har varit 
och om resultatet från FUB-medlemmarnas diskussioner
om god man och förvaltare. 

Så här tycker FUB om ställföreträdarskap 
för vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar

FUB:s förbundsstyrelse hade möte 20 november 2020.
Det här bestämde styrelsen 
efter att ha lyssnat på vad FUB:s medlemmar 
sagt om god man och förvaltare.  

1. Ställföreträdarskap – huvudmannen ska vara i fokus

Riksförbundet FUB vill att huvudmannen,
alltså personen som har en ställföreträdare,
blir respekterad och att hens behov och vilja är viktigast.
Hen ska vara med och bestämma om sitt liv
för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det här tycker Riksförbundet FUB måste ändras 
för att huvudmannen ska kunna bestämma mer om sitt eget liv
och leva tryggt och säkert:

• Huvudmannen ska få all information om  
vad ställföreträdaren har gjort.
Huvudmannen ska få skriva under alla redovisningar.

• En statlig myndighet ska ansvara för information 
om vilka rättigheter huvudmannen har 
och vad hen kan kräva från sin ställföreträdare.
Informationen måste vara enkel att förstå. 
Därför ska myndigheten skriva informationen 
tillsammans med organisationer som FUB.
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• Principen om minsta ingripande betyder 
att en person ska ha förvaltare 
bara om hen inte kan få hjälp på något annat sätt. 
Den här principen måste bli tydligare. 

• Huvudmannen och ställföreträdaren 
måste ha mer kontakt med varandra.

• Det måste bli tydligare på vilket sätt 
en huvudman har rätt till stöd från en ställföreträdare.

• Huvudmannens rätt att kommunicera 
på det sätt som hen vill och kan 
måste bli tydligare.
Det ska finnas ett krav på myndigheter 
och ställföreträdare att använda AKK 
om huvudmannen behöver det.
Så är det i många andra länder.
AKK är Alternativ och Kompletterande Kommunikation.

• Om ställföreträdaren 
inte kan kommunicera med huvudmannen
måste det finnas ett bra samarbete med anhöriga 
och med personal 
som kan hjälpa huvudmannen i kommunikationen.

• Riktlinjer och utbildningar måste tydligare säga 
hur viktigt det är med ett bra samarbete 
mellan ställföreträdare och anhöriga.

• Huvudmannen ska få vara med och bestämma
vem som ska vara hens ställföreträdare.
Om hen vill ha en anhörig som ställföreträdare
ska kommunen säga ja till det.
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• Kommunens överförmyndare måste lyssna på och respektera 
om huvudmannen vill byta ställföreträdare.
Det ska alltid vara möjligt att byta ställföreträdare.

• Huvudmannen ska få bestämma vilken information 
som finns hos överförmyndaren
som anhöriga inte ska få läsa. 
Det är viktigt att ställföreträdaren har en bra kontakt 
med anhöriga.
Men som lagen ser ut idag 
kan anhöriga få läsa all information.

• En tredjedel av alla vuxna 
med intellektuell funktionsnedsättning
har inte e-legitimation idag. 
E-legitimation är en digital legitimation 
som gör att en person kan använda 
olika sorters tjänster på internet.
Därför behövs det en statlig, tillgänglig 
och säker e-legitimation.
Det är viktigt för att vara delaktig i samhället 
som alla andra.

2. Bättre stöd och utbildning för ställföreträdare

Det är ett stort uppdrag att vara ställföreträdare.
Personen måste ha mycket kunskap om 
vad huvudmannen vill,
om hens liv och hens sätt att kommunicera.
Ställföreträdaren måste också ha kunskap om lagar,
samhällets olika stöd och om ekonomi.

Många av FUB:s medlemmar har berättat 
att ställföreträdarna inte får stöd i sitt uppdrag.
Det finns inga fler krav på utbildning av ställföreträdare
än det som står i lagen.
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Det här vill FUB för att öka kvaliteten i stödet 
till ställföreträdare:

• Det ska finnas en statlig myndighet 
som ansvarar för kvalitet och rättssäkerhet 
i stödet till ställföreträdare.
Rättssäkerhet är att lagar och regler följs. 
Myndigheten ska ta fram instruktioner, material 
och stöd för att öka kunskapen.

• Myndigheten ska ansvara för en grundutbildning
som alla ställföreträdare i Sverige måste gå.
Varje ställföreträdare ska också få en särskild utbildning
om de behov som hens huvudman har.

För en person med intellektuell funktionsnedsättning 
är det viktigt att en ställföreträdare har kunskap om: 
– Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK
– Lagar
– Stöd i att fatta beslut
– Olika funktionsnedsättningar 
   och särskild de som huvudmannen har.
– Olika sorters stöd som kan hjälpa huvudmannen 
   att förstå bättre, till exempel vid nya aktiviteter

• I varje kommun eller länsstyrelse 
ska det finnas en rådgivare för ställföreträdare
som inte är en del av överförmyndaren.
Personen ska ha god kunskap
om LSS och andra viktiga lagar.

• Det ska bara vara tillåtet med professionella ställföreträdare 
i mycket speciella fall,
till exempel när en huvudman har mycket pengar.

• Det ska finnas en nationell lista
med alla ställföreträdare.
Överförmyndare ska kunna kontrollera i listan 
att en ställföreträdare inte har för många uppdrag.
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Den som har  
ställföreträdare 

ska bli respekterad. 
Hen ska vara med 
och bestämma om  
sitt liv för att kunna  
leva så självständigt  

som möjligt.
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3. Mer kunskap och tydligare uppdrag för överförmyndare

Överförmyndare måste ha kunskap och resurser
för att kunna ge stöd till huvudmän 
och för att kunna kontrollera ställföreträdare.

Det här vill FUB för att öka kvaliteten och kontrollen:

• Det ska finnas krav på kunskap för överförmyndare.
De måste ha kunskap till exempel om 
LSS, rättigheter, AKK
och hur en ställföreträdare kan ge huvudmannen 
stöd i att fatta beslut. 
Kraven ska vara samma i hela landet.

• En statlig myndighet ska ansvara för att kontrollera
att överförmyndare arbetar på samma sätt i hela landet.
Det är viktigt för att skapa jämlikhet.

• Överförmyndaren ska ansvara för 
att huvudmannen förstår 
vad en ställföreträdare är och vad hens uppgift är.
Överförmyndaren ska också undersöka
om huvudmannen tycker att stödet och samarbetet
med ställföreträdaren fungerar bra.
 

• Överförmyndaren ska kontrollera att ställföreträdaren
gör det huvudmannen vill.

• Överförmyndaren måste följa upp varje år
det som står i årsredovisningen.
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2. Historisk utveckling 
av ställföreträdare 

Första lagen kom år 1669

Sverige fick de första reglerna om ställföreträdare år 1669.
Innan den lagen kom 
var det släktingar som ansvarade för 
en omyndig person. 
Det fanns ingen kontroll.

År 1669 kom alltså de första reglerna om 
att en domstol skulle bestämma om en person 
kunde vara förmyndare.
Reglerna sa också till exempel 
att förmyndaren måste skriva en lista 
över vad huvudmannen ägde.
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Lagen år 1734

Nästa lag kom år 1734.
Den lagen säger att det allmänna, alltså myndigheter 
ska kontrollera hur förmyndaren   
tar hand om huvudmannens pengar.
Det var förmyndarens viktigaste uppgift.

1924 års reform

Lagarna vi fick år 1924 är grunden för de lagar vi har idag.
Då fick vi beskrivningar av:
• vad ett förmyndarskap är
• hur en förmyndare ska sköta sitt uppdrag
• kontroll av förmyndare
• när ett förmyndarskap kan sluta.

I denna lag står också att förmyndarens viktigaste uppgift 
är att ta hand om huvudmannens pengar. 
Men det står också för första gången 
att i vissa speciella fall
ska förmyndaren hjälpa huvudmannen på andra sätt,
att vara en representant för huvudmannen.
Det kallas i lagen för 
att sörja för personen.
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Att sörja för person

Att sörja för person betydde inte 
att ha vårdnaden om personen. 
Förmyndaren ansvarade till exempel 
för att personen fick vård.
För en person med intellektuell funktionsnedsättning
var den vården på en institution,
en anstalt.

De flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning
blev nästan alltid omyndigförklarade.
De fick inte fatta beslut om sina egna liv.
Förmyndaren skulle fatta alla beslut.

Förmyndaren var en släkting

Vid denna tid var förmyndaren nästan alltid en släkting.
Men om personen inte hade några släktingar
eller om släktingarna inte kunde vara förmyndare,
då blev någon annan förmyndare.
Det kunde vara en tjänsteman eller en kurator 
vid stadens sjukhus till exempel.

Uppdraget att ta hand om ekonomin

Lagen från år 1924 sa att förmyndaren viktigaste uppgift 
var att ta hand om ekonomin 
för personen som var omyndighetsförklarad.
Men lagen sa också att förmyndaren 
ska fråga huvudmannen vad hen tycker
i vissa viktiga frågor.
Det kunde till exempel vara om
att köpa aktier eller sälja ett hus.
Lagen vi har idag
är nästan samma som då för nästan 100 år sedan. 
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Från den 1 januari 
år 1989 

har vi allmän och lika rösträtt
för alla medborgare 

i Sverige.
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Reformen år 1975 

Nästa stora ändring av lagarna kom år 1975.
Innan år 1975 blev alla personer omyndighetsförklarade
som behövde hjälp och inte kunde ta hand om sig själva. 
Från och med nu var omyndighetsförklaring
något som fick ske bara i mycket speciella fall.
Först skulle alla som behövde stöd och hjälp
få en god man. 
 

Reformen år 1989

År 1989 försvann omyndighetsförklaringen.
Den som var omyndig fick inte rösta.
Det tyckte många var fel
och det var en viktig orsak 
till att omyndighetsförklaringen försvann helt.

Rösträtt för alla

Från den 1 januari år 1989 har vi allmän och lika rösträtt
för alla medborgare i Sverige.
Valet år 1991 var det första valet
då alla medborgare som var över 18 år fick rösta.

Två olika sorters ställföreträdare 

Efter ändringarna av lagar år 1975 och år 1989
har vi två olika sorters ställföreträdare 
för en person som är myndig:
• god man
• förvaltare
   
En god man ska vara ett stöd för huvudmannen.
Hen får inte fatta beslut åt huvudmannen
utan att diskutera det först med huvudmannen.

En förvaltare liknar på många sätt en förmyndare. 
Förvaltaren får fatta beslut 
utan att först diskutera beslutet med huvudmannen.  
En person som inte kan ta beslut om sitt eget liv
och som tidigare blev omyndighetsförklarad,
får idag en förvaltare.  
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3. Olika ställföreträdare för vuxna 
som behöver stöd

Inledning

Det finns idag olika typer av ställföreträdare 
för vuxna som behöver hjälp och stöd.
De två vanligaste är god man och förvaltare.

En annan typ av ställföreträdarskap heter framtidsfullmakt.
En person kan skriva en framtidsfullmakt.
Framtidsfullmakten är ett dokument som säger 
vem som ska vara god man för personen
den dagen som hen inte kan bestämma själv.

Den fjärde typen av ställföreträdarskap 
heter anhöriga ställföreträdare. 
Det betyder att en anhörig kan bestämma åt personen
om olika saker i det dagliga livet
utan att det finns ett beslut om det.
Så är det till exempel
om en person blir sjuk på ett sätt 
så att hen inte kan ta egna beslut.
Men personen måste 
ha kunnat ta egna beslut
innan hen blev sjuk.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning
kan ofta inte skriva en framtidsfullmakt 
eller ha en anhörig ställföreträdare.
För dem är det god man och förvaltare 
som kan ge stöd och hjälp.   
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God man och förvaltare

Vi fick systemet med god man och förvaltare år 1989.
Reglerna för dem finns i lagen som heter Föräldrabalken.

För att en person ska kunna få en god man 
måste personen på grund av sjukdom 
eller psykisk störning till exempel
behöva hjälp med att få sina rättigheter,
sköta sin ekonomi eller ta beslut om sitt liv.
Det är domstolen tingsrätten 
som bestämmer om god man
och som ska utreda om personen har rätt till god man. 

Personen måste också säga ja till att få en god man.
Att ha en god man är alltså frivilligt 
och ett beslut som personen själv 
måste vara med och bestämma om.

Men ibland kan en person få en god man
även om hen inte sagt ja till det.  
Vi vet inte hur vanligt det är
eftersom det inte finns någon statistik 
som visar hur ofta det händer.  

Regler för ställföreträdare

För att en person ska få en god man
måste fyra så kallade rekvisit finnas.
Rekvisit är krav 
och alla fyra kraven måste finnas
om en person ska kunna få en god man.

De fyra kraven är:
• medicinsk
• funktionell
• behov
• samtycke 
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Samtycke är att personen själv säger ja 
till att ha en god man.
Samtycke behövs inte om personens funktionsnedsättning 
eller sjukdom gör att hen inte kan bestämma själv.

För att få en förvaltare finns bara tre rekvisit:
• medicinsk
• funktionell
• behov

En person kan tvingas av domstolen
att få en förvaltare 
även om hen säger nej till det.  

Medicinskt rekvisit
Det medicinska kravet är att personen 
måste ha en sjukdom eller en psykisk störning till exempel.
En god man eller en förvaltare 
ska hjälpa personen att ta beslut.

Många personer med intellektuell funktionsnedsättning 
får därför en god man.
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Funktionellt rekvisit
Funktionellt betyder här att personen själv
inte kan få sina rättigheter
eller inte kan ta hand om sin ekonomi.

Samtycke
Personen ska få säga ja till att ha en god man. 

Men om personen själv säger nej
eller inte kan säga vad hen vill,
kan domstolen ändå bestämma om god man.
Så kan det vara om en läkare har skrivit ett intyg 
att personen inte kan bestämma själv.

Samtycke behövs inte 
för att domstolen ska bestämma om förvaltare. 
Det kan till exempel vara när:

• personen inte kan ta hand om sin ekonomi
och det finns en risk för att personen
förlorar alla sina pengar 

• andra försöker få personen att använda sina pengar 
på ett sätt som kan vara dåligt för hen.

Krav på samband för att få en god man
Det måste finnas ett samband mellan 
personens sjukdom eller funktionsnedsättning
och behovet av hjälp
för att få en god man.
Behovet av hjälp ska alltså bero på 
sjukdomen eller funktionsnedsättningen.
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De olika uppdragen

Inledning

En god man eller förvaltare har uppdrag
att hålla koll på personens rättigheter, ekonomi
och att hens dagliga liv fungerar bra.

Men en god man eller förvaltare 
kan också ansvara för att göra uppgifter åt huvudmannen,
till exempel ta hand om ekonomin och betala räkningar.  
Det kallas att ha ett fullt förordnande
som god man eller förvaltare.
Men det är viktigt 
att uppdraget som god man eller förvaltare 
inte är större än vad huvudmannen behöver.
Hen ska få den hjälp och det stöd hen behöver
och ska få göra allt som hen klarar att göra.   

Koll på rättigheter och ta hand om egendom

Redan år 1924 fick vi en lag som sa
att en person som blev sjuk
ska få hjälp så att hens rättigheter blir respekterade
och få hjälp med att ta hand om hens egendom.
Egendom är det hen äger. 
Personen skulle alltså få en ställföreträdare,
som vi idag kallar god man eller förvaltare.

Ställföreträdarens uppgift är idag
att se till att huvudmannens rättigheter respekteras,
ta hand om huvudmannens egendom
och se till att huvudmannens dagliga liv
fungerar så bra som möjligt. 

Att förvalta egendom
Att förvalta egendom är 
att ta hand om det som huvudmannen äger  
på bästa sätt så att hen kan leva ett bra liv.
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En god man eller förvaltare 
har uppdrag att hålla koll 

på huvudmannens 
rättigheter, ekonomi 

och att hens dagliga liv 
fungerar bra.
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Om huvudmannen har mer pengar
än vad hen behöver för det dagliga livet,
ska de pengarna sparas på ett klokt sätt för framtiden.   
Det betyder att ställföreträdaren måste ha kunskap
och göra kloka val med huvudmannens pengar. 

Överförmyndaren ska kontrollera 
att ställföreträdaren följer lagen 
och sparar huvudmannens pengar på ett klokt sätt.

Samhället har förändrats sedan vi fick lagen år 1924.
Då var det viktigt ha egna pengar sparade
för att betala för sitt dagliga liv för all framtid.
Idag har vi ett annat skydd från staten.
Om en persons pengar tar slut 
har staten ett större ansvar för personen 
så att hen ska kunna leva ett bra liv. 

Därför är det inte viktigt på samma sätt idag 
att förvalta någons pengar 
så att de räcker till personens dagliga liv.
Men i lagen Föräldrabalken står 
att ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens egendom
så att hen får tillräcklig ekonomisk trygghet.

Vad det egentligen betyder säger inte lagen.
Det är alltså inte helt tydligt 
hur en ställföreträdare ska göra. 
  

Att sörja för person
En del av uppdraget som ställföreträdare kallas 
att sörja för person. 
Det betyder att se till att huvudmannen får den vård
och det stöd hen behöver 
för att leva ett så bra liv som möjligt. 

I lagen från år 1924 betyder att sörja för person
att se till att huvudmannen kom till en anstalt,
alltså en institution,
och att en förmyndare fick ta hand om huvudmannens egendom. 
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Idag bor ingen på institution,
men regeln finns kvar 
att en förvaltare får ta hand om en persons pengar
utan att personen säger ja till det. 

Från år 1975 kom ändringen 
att personer som behöver hjälp under lång tid
ska få en god man.
Den gode mannen ska sörja för personen
och det betyder att ge stöd och hjälp 
så att personen kan leva ett så bra liv som möjligt.
De pengar som behövs för personens bostad, mat, 
utbildning och annat för vardagen
är en del av den gode mannens uppdrag 
att sörja för personen.
Att ansöka om bostad med särskild service 
blev också en del av uppdraget. 

Men övrig ekonomi, 
alltså andra pengar som huvudmannen äger
är en del av uppdraget att förvalta egendom.



24          

Delta i beslut

God man

En god man har inte rätt att på egen hand 
fatta beslut eller köpa saker åt huvudmannen.
Hen måste säga ja till det.
En god man är på så sätt någon som ger stöd,
någon som ska göra som huvudmannen vill. 
  
Det är bara då huvudmannen 
på grund av sin funktionsnedsättning
inte kan tala om vad hen vill  
som en god man ensam får bestämma.
Men vid många beslut om rättigheter
är den gode mannen mer som en förvaltare,
alltså att gode mannen fattar beslutet 
istället för huvudmannen. 

Det står inte i våra lagar att den gode mannen 
måste försöka få huvudmannen att vara med 
att fatta de olika besluten om hens liv.
Det står i lagarna i flera andra länder.

I lagen i England står till exempel att enkelt språk eller
Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK
ska användas så att huvudmannen förstår ett beslut.
Den lagen följer FN:s konvention om rättigheter 
för personer som funktionsnedsättning.
Konventionen säger att kommunikation är 
språk, textning, punktskrift, taktil kommunikation, 
storstil, lättläst språk och AKK.

Det finns inget i svenska lagar 
om olika sätt att kommunicera
eller om stöd för kommunikation.
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Förvaltare   

En person som har förvaltare har inte samma möjligheter 
att vara med och fatta beslut om sitt eget liv.
Förvaltaren har ensam rätt att bestämma
om huvudmannens egendom.
huvudmannen behöver inte säga ja till det.

När omyndighetsförklaringen försvann år 1989,
var det viktigt att på annat sätt skydda huvudmannen 
från att andra försökte ta del av hens pengar.
Att en person som har förvaltare 
inte får bestämma själv om sina pengar 
är alltså ett sätt att skydda personen.

Lagen säger att en god man och en förvaltare
ska lyssna på huvudmannen och hens familj
i viktiga frågor om det är möjligt.

Men förvaltaren måste inte fråga 
vad huvudmannen tycker 
innan förvaltaren beslutar. 



26          

4. Professionella eller ideella 
ställföreträdare  

Professionella ställföreträdares historiska utveckling

 I Sverige har vi diskuterat under lång tid
om ställföreträdare ska vara professionella eller ideella.
Att vara professionell betyder här 
att ha uppdraget som del av sitt vanliga arbete. 
Ideell betyder att det är något en person gör 
vid sidan av sitt vanliga arbete.

Ställföreträdare var tidigare ibland ett uppdrag 
som någon hade i sitt yrke som tjänsteman.
Det var en del av arbetsuppgifterna 
som personen hade i sin tjänst.
Argumentet för det var till exempel 
att en person som ska ta hand om någon annans pengar
måste ha stor kunskap om ekonomi.

Men det var ett stort förtroende 
att vara någons ställföreträdare
även om det var del av en tjänstemans arbetsuppgifter.
Det är fortfarande ett förtroendeuppdrag.

Lagen sa att det var okej att en tjänsteman
var ställföreträdare. 
Men en ställföreträdare får inte ha 
för många uppdrag samtidigt.
Det gäller både för en tjänsteman 
som har uppdraget som del av sitt jobb 
och för en ideell person.
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Lagen sa också att förmyndare hade rätt att få arvode,
alltså pengar för att vara förmyndare.
Många trodde att det skulle vara lättare
att hitta förmyndare om hen fick betalt för uppdraget.

Professionella ställföreträdare idag

Grunden i systemet med ställföreträdare
är att uppdraget ska vara ett ideellt uppdrag.
Men även idag finns det ibland behov av 
att ställföreträdaren har uppdraget som del av sitt arbete 
eller har de professionella kunskaper som hen har i sitt yrke. 
Det säger lagen är okej.
Men det finns inga regler om på vilket sätt
ett uppdrag ska skötas professionellt.

Det finns professionella ställföreträdare idag
som har så många uppdrag 
att arvodena tillsammans är en så stor lön
att hen inte behöver ha något annat arbete.
Men om ställföreträdarens uppgift är att sörja för personen,
då är det omöjligt att ha tid för alla sina huvudmän 
på det sätt som uppdraget kräver.
Hen kan inte ha den kontakt som behövs
eller lära känna de olika huvudmännens olika behov.
Till slut måste överförmyndaren eller domstolen bestämma
hur många uppdrag en ställföreträdare kan ha.

En annan typ av professionella ställföreträdare 
är de som arbetar vid någon av förvaltarenheterna
som finns i 20 kommuner idag.
Kommunen har anställt dem 
för att de har bra kunskap för att vara ställföreträdare 
för personer som bor i kommunen.
Dessa ställföreträdare får lön av kommunen.
Om huvudmannen ska betala arvode för att ha ställföreträde,
då betalar hen det till kommunen.
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Det finns en till typ av professionell ställföreträdare.
Det är företag som har anställda ställföreträdare. 
Personerna kallas intressebevakare
och en kommun kan köpa tjänsten från företaget.
Arvodet betalas till företaget
som sedan betalar lön till sina anställda. 
I Sverige finns idag bara ett sådant företag.

I andra länder finns flera olika typer av 
professionella och ideella ställföreträdare.
Men en sak är gemensam för Danmark, Norge och Finland.
Deras professionella ställföreträdare 
är inte anställda av kommunerna.
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5. Resultaten från FUB:s 
medlemsträffar år 2019

Inledning

Riksförbundet FUB hade flera träffar för medlemmar 
om gode män och andra ställföreträdare under år 2019.
Medlemmarna diskuterade problemen 
med det system vi har i Sverige idag.

Ställföreträdarens kunskap om sin huvudman 
och kommunikationen med huvudmannen.

För att en ställföreträdare 
ska kunna göra sitt uppdrag på ett bra sätt
måste hen ha kunskap om huvudmannens liv, 
behov och önskningar.
Ställföreträdaren ska alltid göra 
det som är bäst för huvudmannen.
Hen ska alltid lyssna på vad huvudmannen vill.
Därför måste ställföreträdaren kunna kommunicera
med huvudmannen på ett sätt som fungerar.

Kommunikationen med ställföreträdaren var en fråga 
som FUB:s medlemmar diskuterade mycket på träffarna. 

Det här berättade några medlemmar:

• Min kompis gode man ringer aldrig till min kompis.
Hon måste be sin mamma och pappa om hjälp.
Hon får inte sina pengar.
300 kronor till mat 
och 300 kronor till fickpengar i veckan.
Han skiter i att svara.

• Det finns änglar. 
Då menar jag gode män.
Det fungerar hur bra som helst.
Han ringer och frågar vad jag gör.
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God kunskap 
och god kontakt 

med huvudmannen
är viktigt för att hen
ska få sin rätt. Den  

gode mannen måste  
kunna prata med  
huvudmannen.
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Han besöker mig.
Han har gått kurs om gode män.
Men det var länge sedan.
Nu har de ingen kurs för att kommunens pengar tog slut. 

• God kunskap och god kontakt med huvudmannen
är viktigt för att hen ska få sin rätt.
Den gode mannen måste kunna prata med huvudmannen.

• Om vi tar exemplet semester,
då är det svårt att veta vad sonen vill.
Du måste kunna förstå när han säger en sak
men att det betyder något annat.
Du måste förstå 
att du behöver fråga många gånger 
och fråga igen lite senare.

• Kommunen är mycket nöjd att min dotter
är både god man och assistent för sin syster.
Det fungerar mycket bättre nu.
Du måste förstå hennes kroppsspråk
och förstå när hon visar panik i ögonen.

• Alternativ och kompletterande Kommunikation, AKK
är del av utbildningen för gode män i Växjö,
till exempel att använda samtalsmatta.
FUB Växjö har tillsammans med Växjö kommun
haft ett projekt om hur ställföreträdare kan använda AKK.
Många behöver AKK för att kunna kommunicera.
Gode män behöver kunskap om AKK 
för att kunna få veta vad huvudmannen tycker och vill.

Lagen har inte många regler om vad en person måste kunna
för att vara god man eller förvaltare.
Orsaken till det är kanske att uppdraget från början
var att ta hand om huvudmannens ekonomi
och att se till att huvudmannens lagliga rättigheter
var respekterade.
Kontrollen av ställföreträdaren var mest 
om hen kunde lagar och regler
och att hen inte gjort något brott.
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Det bestämde om personen var lämplig 
eller inte lämplig som ställföreträdare.
Lagen sa inget om hur viktigt det är 
att kunna kommunicera med huvudmannen. 

Ställföreträdarens uppgifter ändrades med tiden.  
Hen ska också 
hjälpa huvudmannen med personliga saker 
så att vardagen är så bra som möjligt.
Då är det viktigt att ställföreträdaren 
kan kommunicera på ett bra sätt.
Därför räcker det inte för en ställföreträdare
att bara ha god kunskap om lagar och regler.

Om en huvudman ska kunna vara med 
och bestämma om hur hens liv ska vara,
då måste kommunikationen mellan huvudmannen 
och ställföreträdaren fungera bra.

Ställföreträdaren ska vara engagerad, alltså intresserad
av huvudmannen.

Det en ställföreträdare måste kunna

Det är också viktigt att en ställföreträdare 
har god kunskap om huvudmannen.
Kunskap om lagar och regler
och om huvudmannens ekonomi
är inte tillräckliga längre när uppdraget har ändrats.

En FUB-medlem sa:
”Mamma är min gode man. 
Det är jag som har valt henne.
Hon kan mig bäst.
Hon är ärlig och hon lyssnar:”

En ställföreträdare 
för en person med intellektuell funktionsnedsättning
måste ha kunskap om och förstå huvudmannens behov.
Ställföreträdaren måste ha kunskap om funktionsnedsättningen
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för att kunna hjälpa personen bestämma om sitt liv
och att vara del av samhället som alla andra.

Lagen Föräldrabalken ändrades år 2014. 
Där står nu att överförmyndaren 
måste ordna utbildning för gode män och förvaltare 
så att de kan göra sitt uppdrag på ett bra sätt.

De argument som fanns för att göra ändringen i lagen
är det som FUB:s medlemmar sagt vid träffarna
om vilken kunskap som en ställföreträdare behöver: 

• Kunskap om funktionsnedsättningar,
om huvudmannens funktionsnedsättning 
och konsekvenserna av den.

• Kunna kommunicera på det sätt 
som huvudmannen kan och vill kommunicera. 

• Förstå att det är huvudmannen som är viktigast
och kunna kommunicera på ett bra sätt med hen.

• Kunna använda 
olika stöd för kommunikationen, 
till exempel kunna använda samtalsmatta med bilder.

Det är alltså viktigt att det finns information om AKK
för alla gode män och förvaltare.
 
Myndigheten Riksrevisionen har sagt 
att Sverige behöver en myndighet som kontrollerar
systemet med ställföreträdare
och som ansvarar för utbildning och information
om gode män och förvaltare.

Olika ställföreträdare kan behöva olika kunskap.
Huvudmannens funktionsnedsättning och behov
påverkar kunskapen.
Ibland kan ställföreträdaren behöva särskilda kunskaper 
om juridik eller ekonomi till exempel.
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Ibland kan det vara kunskap 
om bistånd som huvudmannen kan söka 
eller särskilda kunskaper om AKK.
Det fungerar inte med samma utbildning för alla,
eller samma modell för alla.

Microboards

Som vi berättat tidigare kan ställföreträdarens uppdrag 
bestå av flera delar.

Till exempel
att se till att huvudmannens rättigheter respekteras,
att ta hand om huvudmannens pengar
och att se till att vardagen fungerar bra för huvudmannen.
Ofta är det en och samma person
som har ansvar för alla delar.
Men det kan vara svårt för den personen
att ha god kunskap om alla delar.

Microboards kan vara ett sätt 
att hjälpa och ge stöd till huvudmannen.
Microboards startade i Kanada
men finns nu också i Norge och Australien.
En microboard är en sorts förening 
som arbetar tillsammans med huvudmannen 
för att hjälpa hen att fatta beslut, 
att planera vad hen vill i livet
och hjälpa hen att kunna göra det.
Medlemmar i microboard-föreningen 
är ofta huvudmannens familj och vänner.

Landets lagar påverkar på vilket sätt 
microboards kan starta och hur de kan arbeta.
Men vi borde undersöka hur microboards 
kan fungera i Sverige.      
De kanske kan vara ett bra stöd 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning
och för systemet med ställföreträdare som vi har idag.
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Professionellt eller ideellt uppdrag som ställföreträdare  

Vid FUB:s medlemsträffar diskuterade medlemmarna
om ställföreträdare ska vara professionella,
alltså arbeta som ställföreträdare, 
tjäna pengar på det och inte ha något annat arbete.   
Medlemmarna hade olika åsikter om det:

• Det behövs både professionella och ideella 
gode män och förvaltare.
När det är svåra saker är det bra med professionella, 
till exempel om någon äger ett hus
eller om någon behöver klaga på ett beslut.
Men det är också viktigt att någon från familjen 
kan fortsätta att vara god man eller förvaltare. 

• Professionella gode män kan bli duktiga på 
att ta hand om ekonomin åt huvudmannen.
Den kunskapen kan den professionella 
använda för flera huvudmän.

• Att fler är professionella är bra.
Det är särskilt bra för de som inte har familj.

• Det finns de, till exempel pensionärer,
som vill ha uppdraget för att tjäna pengar.
Då blir pengarna viktigare än huvudmannen.

• En professionell ställföreträdare 
lär inte känna huvudmannen lika bra som en ideell.
Kommer den personen 
att kämpa lika mycket för huvudmannen
som någon i familjen skulle göra?
Det är ett stort problem när gode mannen 
inte känner till funktionsnedsättningen.

Många medlemmar tycker
att eftersom olika typer av behov kräver olika typer av stöd,
ska det påverka om uppdraget som ställföreträdare 
är professionellt eller ideellt.
Det går inte att ha samma modell för alla.
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Men den erfarenhet som FUB:s medlemmar har 
är att en ideell ställföreträdare använder mer tid
för att lära känna sin huvudman
än vad en professionell ställföreträdare gör.

Ställföreträdare från ideella föreningar kan vara 
ett alternativ till professionella ställföreträdare.
Det finns sådana ideella föreningar i andra länder
som vi i Sverige kan lära oss av.

Uppdraget som ställföreträdare och sekretess

Sekretess betyder att information ska vara hemlig,
att ingen annan ska få veta vad någon sagt 
vid ett samtal med en läkare till exempel.
Reglerna om sekretess för ställföreträdare är otydliga 
och FUB:s medlemmar vet inte vad som gäller.

Det finns några regler om sekretess 
som är extra viktiga:  
• huvudmannens rätt att få veta 

vilken information som finns om hen,

• huvudmannens rätt att få ta del av
information om hens ställföreträdare,

• ställföreträdarens rätt att ta del av information
om sin huvudman,

• anhörigas rätt att ta del av information om huvudmannen,

• anhörigas rätt att ta del av information
om ställföreträdaren.
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Sekretess betyder 
att information 

ska vara hemlig,
att ingen annan 

ska få veta
privata saker om  
huvudmannen.
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Huvudmannens rätt att få veta myndigheternas information om hen 

En person har rätt att få veta vilken information 
som myndigheter har om hen. 
Det säger lagen.

Men lagen säger också att 
om en person behöver särskild vård
och den vården är svår att ge 
om personen har information om den,
då har myndigheten rätt att inte berätta det för personen.

De uppgifter som finns hos överförmyndaren
har huvudmannen rätt att få veta,
så länge som informationen inte är om någon annan också.
Då är informationen skyddade av sekretess.

Huvudmannens rätt till information som ställföreträdaren har

Huvudmannen kan inte kräva att ställföreträdaren 
berättar allt hen vet om uppdraget som 
god man eller förvaltare.
Men all information om årets räkningar till exempel
måste ställföreträdaren lämna till huvudmannen
om hen vill det. 

Huvudmannens rätt att få veta information om sin ställföreträdare

Överförmyndaren bestämmer vilken information om ställföreträdaren 
som huvudmannen kan få ta del av.
Det kallas att överförmyndaren gör en sekretessprövning.
Hen undersöker alltså 
om det ska vara sekretess eller inte på informationen.
Information som kan skada ställföreträdaren
ska vara hemliga
och får inte lämnas till andra.

En information som inte har sekretess 
är vilka som ställföreträdaren är 
god man eller förvaltare för.
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Ställföreträdarens rätt att få uppgifter om sin huvudman   

Ställföreträdaren har rätt 
att få information om sin huvudman 
som hen behöver för att göra sitt uppdrag.
Ställföreträdaren har alltså inte rätt
att få ta del av all information om sin huvudman. 
Men i de flesta fall
så är den information som finns om en huvudman
inget som skadar hen
om ställföreträdaren får veta dem.

Anhörigas rätt att få information om huvudmannen

Anhöriga får inte ta del av informationen 
som myndigheter har om en huvudman
bara för att de är anhöriga.
Men huvudmannen kan säga ja till 
att någon annan, till exempel en anhörig
får läsa en viss information.

Om huvudmannen själv inte kan bestämma 
vem som får läsa informationen
på grund av hens funktionsnedsättning eller sjukdom,
då ska ställföreträdaren bestämma.
Men anhöriga har rätt att läsa informationen 
om ställföreträdarens uppdrag
som finns hos överförmyndaren.

Lagen vi har idag ger inte huvudmannen rätt 
att bestämma vilka anhöriga
som får läsa informationen som överförmyndaren har.
Men det är ett brott mot Funktionsrättskonventionen.

Anhörigas rätt att få information om ställföreträdaren

Anhöriga har inte rätt att få ta del av information 
om sin släktings ställföreträdare.
De anhöriga måste ansöka om att få den informationen.
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När ställföreträdare röstar som ombud i val

Alla svenska medborgare som har fyllt 18 år
får rösta i de allmänna valen i Sverige.
Så har det varit sedan 1 januari år 1989.

Många personer med funktionsnedsättning
kan inte komma till lokalen där röstningen är.  
Därför röstar många med hjälp av ett ombud.
Det betyder att någon annan lämnar in 
kuvertet med valsedlar åt personen.

I lagen om val står tydligt vilka som får vara ombud.
Ställföreträdaren, alltså personens gode man eller förvaltare 
och den som hjälper personen i hens vardag
kan vara ombud.  

Den som röstar med bud måste själv
utan hjälp kunna lägga en valsedel i ett valkuvert,
lägga kuverten i ett annat särskilt kuvert och klistra igen.
På kuvertet måste hens namn och personnummer stå.   
Budet och en person till som är vittne
måste se på när personen gör detta
och kontrollera att allt görs på rätt sätt.

Ingen annan får stoppa valsedlar i kuvert åt personen.
Därför kan personer med motoriska funktionsnedsättningar,
som inte kan stoppa en valsedel i ett kuvert,
inte rösta med bud.
För att dessa personer ska kunna rösta
finns det röstmottagare
som kommer hem till personen
och hjälper till att stoppa valsedeln i kuvertet 
vid röstningen.
Dessa röstmottagare får inte berätta för någon annan
vad personen har röstat på. 
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Fullmakt – vad är det?

En fullmakt är ett papper som visar 
att en person får göra något åt någon annan,
till exempel ta ut pengar eller skriva under något.
En fullmakt kan vara för en särskild sak
eller vara för en viss tid.
 
Kanske kan en person ge fullmakt till någon
istället för att ha ställföreträdare.
Men för att det ska vara möjligt
måste personen som ger fullmakt
förstå vad det betyder.
Det är också viktigt att personen litar på
den som hen ger fullmakten till
och att den som får fullmakt tar ansvar 
och inte använder fullmakten på fel sätt.

Systemet med fullmakter är på många sätt enkelt.
Det finns inga särskilda regler 
för hur en fullmakt måste se ut 
eller vad en fullmakt får vara om. 
Det kostar inte heller några pengar att skriva en fullmakt.
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Lagen säger att den som 
vill ha god man ska få 

 bestämma vem det blir.
Om hen föreslår en person 

och den är lämplig
och vill ha uppdraget,

då ska den bli god man.
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Det som är dåligt med fullmakter är
att om fullmakten gäller under för lång tid
finns risker att fullmakten används på fel sätt,
att den som fått fullmakt
gör saker som hen inte ska. 
Personen som ger fullmakt kan ha svårt 
att själv kontrollera att allt görs på rätt sätt
av den som har fullmakten.

En person som har varit bra på att kontrollera 
att fullmakten fungerar rätt och bra 
kan bli sjuk på ett sätt som gör 
att hen inte kan kontrollera längre. 
I en sådan situation är det oklart 
om fullmakten ska fortsätta gälla eller inte.

Det är viktigt att komma ihåg  
att alla som har ställföreträdare 
kan inte använda ett system med fullmakt istället.
För att använda en fullmakt
måste personen förstå vad det betyder
och hen måste kunna kontrollera 
att fullmakten används på rätt sätt.

Rätten att få välja god man

En person som ska få en god man
fick tidigare inte vara med och bestämma 
vem som skulle vara hens gode man.
Men sedan år 2015 ändrades lagen.
Nu säger lagen att personen ska få bestämma.
Om den som personen föreslår är lämplig 
och vill ha uppdraget,
då ska den bli god man.

Det var en diskussion innan lagen ändrades
om vad som är en lämplig ställföreträdare,
alltså vem som passar att vara ställföreträdare.
En del organisationer sa att det inte är bra
när en anhörig är ställföreträdare.
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Men FUB sa att om personen har intellektuell funktionsnedsättning
så kan oftast anhöriga bäst förstå
vad personen behöver.

Regeringen sa till slut 
att det är överförmyndaren som ska bestämma 
vem som är lämplig som ställföreträdare
i varje enskilt fall.
Ibland är det bäst med en anhörig
och ibland är det bäst med någon som inte är anhörig.

Orsaker till att inte längre få vara ställföreträdare 

En ställföreträdare kan bli uppsagd från sitt uppdrag,
alltså att hen inte får vara ställföreträdare.
Tidigare kunde ställföreträdaren bli uppsagd
bara om hen inte skötte huvudmannens ekonomi 
på ett bra sätt.
Men efter att lagen ändrades år 2015,
och huvudmannen fick rätt att bestämma mer,
så kan en ställföreträdare bli uppsagd
på grund av andra orsaker.

Ett exempel är en huvudman 
som hade en man som förvaltare 
men som ville ha en kvinna istället.
Domstolen sa att det var viktigt 
att huvudmannen kände sig trygg.
Och om hen var tryggare med en kvinna 
så hade hen rätt att byta förvaltare.
Domstolen sa också att det är viktigt att komma ihåg 
att ställföreträdaren inte har fått uppdraget 
för sin egen skull.
Hen har fått det för att huvudmannen behöver hjälp. 
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Det digitala samhället utan kontanter

Vårt samhälle idag är både fysisk och digitalt.
Med det digitala samhället menar vi 
allt vi kan göra och gör på internet.

För många fungerar det digitala samhället bra.
Det är inga problem för dem att använda internet
och digitala tjänster.
De kan anmäla sjukdom till Försäkringskassan på datorn
och få pengarna till bankkontot till exempel.
De kan handla saker via internet
och sedan få sakerna direkt till deras hem.

Men det digitala samhället 
är inte tillgängligt för alla människor.
För att betala något via internet 
måste du ofta legitimera dig med ett BankID.
Många personer med funktionsnedsättning 
kan inte få ett BankID.
Det är ett problem både för personen 
och för arbetet som hens gode man ska göra.  

Det finns hinder i det fysiska samhället.
Vi har bestämt att hindren ska tas bort 
så att samhället är tillgängligt för alla.
Men det finns många hinder i det digitala samhället. 
De hindren måste också bort 
så att det digitala samhället är tillgängligt för alla.

FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning säger 
att alla personer har rätt att vara personer 
enligt lagen på samma sätt som alla andra. 
I det fysiska samhället är detta enklare.
En person med funktionsnedsättning behöver till exempel 
inte ha ett id-kort för att kunna få stöd från samhället.



46          

Men om ansökan om stöd är helt via internet
och du måste ha ett BankId för att bevisa vem du är,
då blir det digitala samhället otillgängligt
för många människor.

Detta är något som Sverige borde ha tänkt på
när vi bestämde att följa funktionsrättskonventionen.
Konventionen säger att alla personer har rätt 
att vara både fysiska personer och digitala personer.
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6. Att vara med i beslut
Vuxna personer som har ställföreträdare
har rätt att få vara med i alla beslut om hens liv.
Denna rätt är inte tydlig i lagarna som vi har idag. 
Det finns situationer när en god man får bestämma allt 
om en huvudmans ekonomi 
utan att huvudmannen är med i besluten.
Forskning visar att det ganska ofta är så.

Lagen säger inget om hur ställföreträdare 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
ska göra för att huvudmannen ska vara med i beslut.
Därför kan gode män och förvaltare 
ensamma bestämma vilka beslut de tar 
utan att huvudmannen är med.

De svenska lagarna följer därför inte 
det som står i FN-konventionen om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. 
Sverige har fått kritik för detta från FN
och vi har ännu inte ändrat lagarna. 

Lagarna behöver säga tydligt
att en god man ska göra alla sina uppdrag
tillsammans med sin huvudman.
Huvudmannen ska alltid vara med i alla beslut.
Därför behöver lagarna ändras. 
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7. Kunnig, engagerad och tillgänglig 
ställföreträdare  
Den här rapporten är om ställföreträdare 
för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Rapporten berättar om ställföreträdares historia,
om våra lagar och vad FUB:s medlemmar 
vill att ställföreträdare ska vara 
och hur de ska göra sitt uppdrag på ett bra sätt.

De lagar vi har är inte tillräckligt bra
för att alla som har ställföreträdare 
ska få sina rättigheter respekterade 
och få det stöd och den hjälp hen behöver.
Problemet är att systemet med ställföreträdare 
är nästan på samma sätt idag 
som när det startade för ungefär 100 år sedan.  

Många organisationer har talat om för regeringen
att hela systemet måste undersökas.
Det behövs en total översyn av våra lagar.

Kravet som lagen har på en ställföreträdare
är att hen ska följa lagar, ha erfarenhet 
och vara en lämplig person. 
Kraven som personer som behöver stöd och hjälp 
har på en ställföreträdare är 
att hen ska vara kunnig, engagerad och tillgänglig.
Detta behöver också stå med i lagen.    
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En god man ska  
vara kunnig, engagerad  

och tillgänglig. Detta  
behöver också stå  

med i lagen.    



För personer  
med intellektuell 

 funktions-  
nedsättning

För personer
med intellektuell 

funktions-
nedsättning
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