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Förslag på kontostruktur för god man/förvaltare 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Transaktionskonto 

•Disponeras  av god man/ 
förvaltare 

•Alla inkomster går in till detta 
konto. Alla utgifter betalas 
härifrån. 

•Maximal behållning ca 20 000 - 
25 000 kronor. 

•Många poster i årsräkningen 
styrks av kontoutdraget för 
transaktionskontot. 

2. Privata medels- eller 
fickpengskonto 

•Överförmyndarspärrat konto* 

•Disponeras endast av  personal 
eller huvudmannen själv. 

•God man/förvaltare gör 
överföringar till detta konto. 
Själva överföringen redovisas 
som utgift. Ingen inblandning av 
god man i övrigt. 

•God man/förvaltare är skyldig 
att kontrollera kvitton avseende 
de inköp boendepersonal gör 
för huvudmannens räkning. 

3. Sparkonto 

•Överförmyndarspärrat konto* 

•Kan vara fler konton 

•Uttag kräver 
överförmyndarverksamhetens 
samtycke 

•Överföring mellan 
överförmyndarspärrade konton 
kräver inte 
överförmyndarverksamhetens 
samtycke 

Eventuella  fondkonto, aktier 
eller annan placering 

•Placering av huvudmans aktier, 
andra värdepapper, kapital- och 
pensionsförsäkring och andra 
placeringsformer kräver 
överförmyndarverksamhetens 
samtycke 

Inkomster 

Ställföreträdare/god man för över efter överenskommelse 
pengar från transaktionskonto till privata medelskonto.  
Om huvudman har svårt att hålla i pengar, för man över ett 
mindre belopp åt gången. 

Överförmyndarspärrat konto* 
God man/förvaltare kan inte ta ut av huvudmannens tillgångar utan överförmyndarverksamhetens 
samtycke.  

God man/förvaltare får aldrig blanda ihop sin egen och huvudmannens ekonomi 

Utgifter 

Förvaltarskap 

mailto:overformyndarverksamheten@kalmar.se
https://www.facebook.com/borgholmskommun/photos/a.294467577333490.68075.294463150667266/294467584000156/?type=3


  2 (2) 
 
 

 
 
 
 

Ekonomi vid förvaltarskap 
 

 Ensam behörig att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan huvudmannens 
samtycke. Dock viktigt att allt görs för huvudmannens bästa. 
 

 Bankkonton ser ut som på första sidan, men huvudmannen har inte åtkomst till sitt privata 
konto via kassauttag. Förvaltare ger godkännande till att huvudmannen får ha kort kopplat 
till sitt eget konto. 

 

 Internetbanken (dosa) bara för förvaltaren. 

Överförmyndarspärrat konto* 
God man/förvaltare kan inte ta ut av huvudmannens tillgångar utan överförmyndarverksamhetens 
samtycke. Huvudmannen kan inte vid förvaltarskap själv ta ut av sina överförmyndarspärrade till-
gångar. 


