Avsluta uppdraget
- när uppdraget som god man/förvaltare avslutas eller när
rollen som förmyndare upphör då barnet blir myndig
Till dig som är god man, förvaltare eller förmyndare
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Om huvudmannen avlider upphör uppdraget som god man eller förvaltare.
Uppdraget kan också upphöra om tingsrätten av något skäl beslutar att
ställföreträdarskapet för huvudmannen ska ändras eller avslutas. Ditt uppdrag
kan också avslutas genom att du entledigas och någon annan tar över som
god man eller förvaltare. Uppdraget som förmyndare upphör samma dag som
barnet fyller 18 år och blir myndig.

Vad som sker och vad du förväntas göra:
Nedan följer en beskrivning av de uppgifter du som god man, förvaltare eller
förmyndare måste slutföra i samband med att uppdraget upphör.
Sluträkning
Om huvudmannen avlider ska du som god man eller förvaltare omgående
meddela detta till överförmyndaren. Se vidare faktablad ”När huvudmannen
avlider”. Överförmyndaren har bevakning på omyndiga som närmar sig 18-års
dagen, så där behöver du inte meddela överförmyndaren. När någon annan
övertar ditt uppdrag som god man eller förvaltare skickar
överförmyndarnämnden ett beslut till dig som visar vilket datum du
entledigades.
Överförmyndaren skickar därefter en begäran till dig om en så kallad
sluträkning. I de fall ditt uppdrag upphört för att någon annan har tagit över
som god man eller förvaltare kallas det för delräkning. Slut- och delräkning är
en sammanställning av tillgångar, inkomster och utgifter under året fram till det
datum som uppdraget upphörde. Det vill säga det datum som huvudmannen
avled, det datum som barnet blev myndig, det datum som godmanskapet eller
förvaltarskapet upphörde, alternativt det datum som överförmyndarnämnden
beslutade att byta ut dig mot en annan ställföreträdare. Skicka med bilagor
som styrker de viktigaste uppgifterna i blanketten, exempelvis kopior av
saldobesked, hyresavi och vårdavgiftsavi. Blankett för slut- och delräkning är
densamma som för årsredovisningar och finns hos överförmyndaren.
Slut- och delräkningen ska skickas till överförmyndaren inom en månad efter
att uppdraget upphört.
När överförmyndaren granskat din redovisning skickas den tillsammans med
tidigare årsredovisningar och räkenskaper med rekommenderad post till
dödsboet/tidigare huvudman/det nu myndiga barnet. Syftet är att mottagaren
ska kunna kontrollera att förvaltningen gått rätt till under åren som gått.
Uppdraget formellt avslutat
En kopia av din granskade redovisning skickas också tillbaka till dig. När du
tagit emot slut- eller delräkningen är ärendet och därmed ditt uppdrag formellt
avslutat hos överförmyndarnämnden.
Kom ihåg att anhöriga i dödsboet kan ställa frågor till dig kring ekonomin. Du
kan också få frågor från huvudmannen i de fall godmanskapet eller
förvaltarskapet har upphört, eller från det barn som blivit myndigt. Även en
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ställföreträdare som övertagit ett uppdrag efter dig kan ställa frågor om hur du
hanterat ekonomin under din tid som god man eller förvaltare.
Tänk på att du som ställföreträdare har ett skadeståndsansvar efter att
behörig mottagare tagit emot redovisningshandlingarna. Spara därför
underlaget, kvitton och verifikationer till redovisningarna i minst tre år. Du kan
få frågor efter de tre åren gått ut, då preskriptionstiden vid exempelvis
misstanke om förskingring är 10 år.
Ditt arvode
Överförmyndaren räknar i samband med granskning av sluträkningen också ut
ditt arvode.
Redovisning till dödsboet
Om huvudmannen avlidit ska du som god man eller förvaltare lämna över all
information om huvudmannens tillgångar, exempelvis bankkonton,
värdepappersdepåer och fastighetsinnehav men också fysiska tillgångar som
kontanter till dödsboet.
Redovisning till huvudmannen eller ny god man/förvaltare
Om ditt uppdrag har upphört på grund av att godmanskapet eller
förvaltarskapet är avslutat och huvudmannen från och med nu ska ansvara för
sin ekonomi själv, ska du överlämna all information om tillgångar m.m. till
honom eller henne. Om du blivit utbytt som god man eller förvaltare ska du
lämna motsvarande information till din efterträdare.
Redovisning till den myndige
Är du förmyndare ska dokument som rör bankkontakter, årsredovisningar och
tillgångsförteckning lämnas till det nu myndiga barnet. Konton med så kallad
överförmyndarspärr ska hävas automatiskt av banken när barnet fyllt 18 år.

