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Förvaltaren och äktenskapsskillnad

Högsta domstolens avgörande i T 695-20 av den 2021-07-07

En förvaltare har rätt att företräda en huvudman som inte förstår vad saken gäller vid ansökan 
om äktenskapsskillnad om huvudmannen, innan denne förlorade möjlighet att uttrycka sin 
mening, tagit initiativ till att skiljas.

Förvaltaren har även i undantagsfall rätt att ansökan om äktenskapsskillnad för en huvudman 
som inte förstår vad saken gäller och då i fall där den andre maken använder 
äktenskapsrättsliga regler till skada för den make som har förvaltare och på ett sätt som kan 
förhindras genom en äktenskapsskillnad.

Högsta domstolens avgörande i T 2508-20 av den 2021-12-28

Med skada för den make som har förvaltare ska i detta sammanhang förstås att antingen 
makens hälsa eller ekonomi far illa. 

Det kan vara fråga om att en skada redan har inträffat eller att det finns en påtaglig risk för en 
skada. Det är dock inte tillräckligt att den andre maken har agerat eller kan befaras agera på 
ett sätt som i något avseende inte har varit till makens bästa.



Den gode mannens skyldighet att hitta bostad till sin 
huvudman

Kammarätten i Göteborgs avgörande i 2021-4664 av den 2022-01-13

En god man har till uppdrag att ställa sin huvudman i kommunal bostadskö för det fall 
huvudmannen saknar bostad. 

Andra åtgärder för att ordna boende till huvudmannen, såsom att kontakta privata 
fastighetsägare eller att söka inneboendekontrakt och andrahandskontrakt, måste däremot 
anses ligga utanför den gode mannens uppdrag.



Medel för att betala arvode ska undantas vid utmätning

Svea hovrätts avgörande i ÖÄ 9724 av den 2022-03-25

Vid utmätning av medel på bankkonto ska det beaktas att arvode till förordnad 
ställföreträdare erläggs en gång per år efter beslut från överförmyndarnämnden. 

Hovrätten är därför av den uppfattning att medel som avsatts för att betala nästkommande 
års arvode till ställföreträdare ska kunna undantas från utmätning även om arvodet kommer 
att erläggas längre fram i tiden än ett kvartal.

Det åligger dock gäldenären att visa att de medel som finns på bankkontot avsatts för att 
betala framtida arvode till ställföreträdare liksom att en sådan kostnad kommer att 
uppkomma. 



Förvaltare kan ha rätt att ta del av journaler

Kammarrätten i Göteborgs avgörande i 2021-6300 av den 2022-02-25

En förvaltare med uppdrag att bevaka sin huvudmans rätt kan ha rätt att ta del av 
huvudmannens journalen från sjukvården.

I aktuellt mål drev förvaltaren ett ärende för huvudmannens räkning gentemot ett 
försäkringsbolag. För att kunna visa att huvudmannen hade rätt till försäkringsersättning 
behövde förvaltaren ta del av huvudmannens journaler.

Vårdgivaren nekade förvaltaren tillgång till journalerna med hänvisning till sekretess men 
Kammarrätten ansåg att handlingarna skulle lämnas ut. Detta eftersom förvaltaren annars inte 
kunde utföra sitt uppdrag att bevaka huvudmannens rätt i försäkringsärendet. 



Ställföreträdarutredningen



Ställföreträdarutredningen

• En ny statlig myndighet ska få ett huvudansvar på området. Bland annat ska myndigheten ha 
föreskriftsrätt, ansvara för den officiella statistiken samt ta fram allmänna råd, utbildningar 
och anpassat informationsmaterial

• Det ska föras ett nationellt register över ställföreträdarskap, vilket bland annat kan förenkla 
för ställföreträdare och ge både ställföreträdare och huvudmän en möjlighet att använda 
digitala tjänster

• Obligatorisk introduktion och fördjupad utbildning för gode män och förvaltare

• Ökad befogenhet för överförmyndarnämnden att fatta beslut om att anordna godmanskap
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