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VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

INFORMERAR OM  

PLACERING I VÄRDEPAPPER - GOD 

MAN/FÖRVALTARE 

 

 

Gemensamma regler för gode män och förvaltare  

En god man eller förvaltare är skyldig att placera huvudmannens 

medel på sådant sätt att; 

1) tillräcklig trygghet finns för att medlen ska finnas kvar och 

2) placeringen ger skälig avkastning.  

 

Gode män och förvaltare förvaltar huvudmannens medel under 

skadeståndsansvar och alltför vidlyftiga spekulationer med dennes 

tillgångar kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot huvudman-

nen.  

 

En god man eller förvaltare får fritt investera huvudmannens medel 

i bland annat skuldförbindelse som utfärdats eller garanterats av 

stat eller kommun och i värdepappersfonder. För placering i aktier, 

specialfonder eller kapitalförsäkring fordras samtycke från över-

förmyndarnämnden. God man eller förvaltare som önskar göra en 

sådan investering kontaktar bank, värdepappersförvaltare eller för-

säkringsbolag för rådgivning. Vid en ansökan om samtycke till 

placering ska bifogas underlag från rådgivaren där placeringsfor-

men, beloppet som ska placeras, samt uppgift om placeringens ris-

knivå framgår.  

 

Spärrat konto  

Ska medel användas för placering som finns på spärrat konto behö-

ver en ansökan om uttag från spärrat konto inlämnas. Blanketter för 

detta finns på hemsidan.  

 

God man  

En god man får inte göra placeringar utan samtycke ifrån sin hu-

vudman och det innebär att utöver att god man har skrivit under 

ansökningsblanketten ska även huvudmannen ha undertecknat den. 

Saknas huvudmannens namnteckning hämtar överförmyndarnämn-

den in samtycket, vilket kan innebära längre handläggningstid. Un-

dantaget från skyldigheten att hämta in huvudmannens samtycke är 

om denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kan ge något sådant.  
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Förvaltare  

En förvaltare har ensam beslutanderätt i frågor som omfattas av 

uppdraget. Har förvaltaren uppdraget att bevaka rätt har denne så-

ledes rätt att utan samtycke från huvudmannen besluta om place-

ring av dennes tillgångar. Dock har förvaltaren på samma sätt som 

en god man alltid en skyldighet att samråda med huvudmannen i 

viktiga frågor.  
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