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Förvaltarskap Godmanskap Egna medel 

Förutsättningar 

- Att personen är ur stånd att vårda sig 
och/eller sin egendom pga sjukdom, 
försvagat hälsotillstånd, psykisk störning 
eller liknande förhållande enligt 
läkarintyg och social utredning 

- Att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på 
mindre ingripande sätt såsom egna 
medel, godmanskap etc. 

- Att personen det gäller under längre tid 
försatt sig i ohållbar ekonomisk situation 
genom t ex beställningar e d och 
misstänks komma att fortsätta med detta 
beteende, att han/hon riskerar att luras 
att underteckna ekonomiska handlingar 
till skada för honom/henne själv eller att 
han/hon utnyttjas ekonomiskt på något 
sätt 

- Beslut av TR enligt 11 kap 7 § FB 

 

INTE FRIVILLIGT och därför mer 
ingripande än egna medels-

förvaltning. För upphörande krävs 
läkarintyg. 

 

Kostnad 

Huvudregeln är att den som får hjälp får 
stå för arvodet till  förvaltaren. I 
genomsnitt 10 000 kr/år. Det går inte att 
på förhand ange om aktuell person 
kommer att få betala arvodet eller inte. 

 

 

 

Förutsättningar 

- Ansökan/samtycke från den enskilde 

- Att personen behöver hjälp p g a 
sjukdom, försvagat hälsotillstånd, 
psykisk störning eller liknande 
förhållande enligt läkarintyg och/eller 
social utredning och 

- Att hjälpbehovet inte kan tillgodoses 
på mindre ingripande sätt 

- Att den som behöver hjälp bedöms 
kunna samarbeta med gode mannen 
runt sin ekonomi och hålla sig till 
överenskommelser runt ekonomin. 
(Därmed faller oftast olika sorters 
missbruk bort.) 

- Beslut av TR enligt 11 kap 4 § FB 

 

 

Mer ingripande än egna medels-
förvaltning eftersom beslut i TR krävs 
för anordnande och upphörande.  

 

 

Kostnad 

Huvudregeln är att den som får hjälp 
får stå för arvodet till den gode 
mannen. I genomsnitt 10 000 kr/år. 
Det går inte att på förhand ange om 
aktuell person kommer att få betala 
arvodet eller inte. 

 

 

Förutsättningar 

- Ansökan 

- Beslut från Ifo om bistånd i form 
av egna-medelskonto enligt 4 kap 
1 § SoL alt avslag 

- Fullmakt från den det gäller 

- Att man inte visat tillräcklig 
förmåga att prioritera sina 
inkomster på ett sådant sätt att 
grundläggande behov såsom hyra 
och mat för dagen tillgodoses  

(4 kap SoL) 

 

 

 

 

Egnamedelsförvaltning har av TR 
bedömts som mindre 
ingripande åtgärd än 
godmanskap. Se Mål nr Ä 
17887-02 och Ä 12123-00 från 
Sthlm:s TR 

Gratis 

Hjälp från socialtjänsten genom 
egnamedelsförvaltning är 
kostnadsfri. 
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Skillnader i utförande 

- Förvaltaren kan betala alla räkningar 
som ekonomin räcker till 

- Huvudmannen har endast tillgång till 
det konto förvaltaren bestämmer 

- Ingångna avtal kan i regel 
ogiltigförklaras av förvaltaren 

 

 

Förutsättningar för förvaltarskap när 
egnamedelsförvaltning finns kan t ex vara 
att problematiken eskalerat så att inte ens 
egna medelsförvaltning och godmanskap 
hjälper. 

Skillnader i utförande 

- En god man kan inte säkra belopp 
för betalning av räkningar utan kan 
bara betala räkningarna om tillräckligt 
med pengar finns på huvudmannens 
konton. 

- Alla huvudmannens konton är fria 
för uttag av honom själv. Godman-
skapets frivillighet kräver att det är så. 

 

Förutsättningar för godmanskap när 
egnamedelsförvaltning finns kan vara 
att problematiken runt ekonomin har 
avtagit eller att personen är äldre och 
har fått större hjälpbehov än vad egna-
medelsförvaltningen kan tillgodose. 

Skillnader i utförande 

- De viktigaste räkningarna 
betalas innan övriga medel 
portioneras ut till brukaren. 
Garanterar att hyra, el o d betalas 
och således undviks kronofogden 
och hot om vräkning etc. 

- Resterande pengar kan vid 
behov portioneras ut per vecka e 
d. 

 

 


