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Dnr 6/2021 

 
 

Dokumenthanteringsplan 
Överförmyndarnämnden 

 
 

 
Antagen av Nämnden för överförmyndare i samverkan  Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille den 11 februari. 

Öckerö överförmyndare den 11 mars 2021 
 

Gäller från och med 1 januari 2021 
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Verksamhetsområde 

10.Tillsyn över 
ställföreträdare och 
legala förmyndare 

Processbeskrivning 
Överförmyndarnämnden svarar för tillsyn och kontroll av föräldrars, förordnade förmyndares, gode män och förvaltares verksamhet. Det är 
Föräldrabalken, Lag om god man för ensamkommande barn, Förmyndarskapsförordning, Lag om framtidsfullmakter och förordning om 
ersättning till vissa överförmyndare som styr överförmyndarnämndens verksamhet. 
 
För ärenden om godmanskap och förvaltarskap gäller gallringsfristen 4 år generellt: 

1. Efter redovisningshandlingarna överlämnats eller 
2. Efter ärendet avslutats  
3. Om process pågår vid avslut, efter lagakraftvunnen dom eller meddelande om att målet avskrivits. 

 
Handlingar i pappersakten gallras efter 4 år och handlingar i Wärna Go gallras efter 10 år. 
 
Wärna/Papper: det som inkommer digitalt förvaras digitalt, det som inkommer i papper förvaras i papper. 
Samtliga handlingstyper som ska bevaras för alltid ska vara på papper och förvaras i det diarieförda ärendet. Vissa av dessa handlingar 
förekommer även digitalt för att underlätta handläggningen. 

Process 

10.1.1 Hantera 
ställföreträdare 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhets-
system 

Anmärkning 

Rekrytera ställföreträdare Samtycke 4/10 år Wärna/Papper 
 

 

Åtagande 4/10 år Wärna/Papper 
 

 

Yttrande 4/10 år   
Intresseanmälan  10 år efter avslutat 

uppdrag 
Papper Efter 1 år förvaras de i Arkiv Ek. 

Intresseanmälningar som inte leder till uppdrag 
gallras efter 3 mån. 

Lämplighetskontroller (utdrag 
från Rikspolisstyrelsen, social-
registret och kreditupplysning), 
yttrande från stf  

 10 år efter avslutat 
uppdrag 

Papper  

Förvaltarfrihetsbevis Skickas till den det 
gäller 

  

Hantera förordnanden, byten 
eller entledigande av 
ställföreträdare 

Avskrivningsbeslut, att inte 
ansöka om ställföreträdarskap 

Bevaras Wärna och papper 
 

 

ÖF:s ansökan till tingsrätten 
med bilagor 

10 år Wärna  

Yttranden 10 år Wärna  
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Tingsrättens beslut (prot-utdrag 
eller liknande) 

Bevaras Wärna och papper 
 

Sorteras in i huvudakt. 

 
 

Beslut om upphörande 
(entledigande) 

Bevaras Wärna och papper 
 

 

Beslut om 
upphörande/förordnande (byte 
av ställföreträdare) 

Bevaras Wärna och papper 
 
 

Sorteras in i huvudakt (vid byte). 

Följebrev (när ärende upphört) Bevaras Wärna och papper 
 

Följebrev till myndig/ huvudman/dödsbo. 

Delgivningskvitto/mottagnings
bevis 

Bevaras Papper    

Mottagningsbevis om ärendets 
överlämnande till annan 
överförmyndare 

Bevaras Papper  
 

Bevis om överflyttning sparas tillsammans med 
sammanställning av akt.  

Sammanställning av akt Bevaras Papper 
 

 

Hantera klagomål rörande 
ställföreträdare 

Handlingar avseende klagomål 
rörande ställföreträdare 

4/10 år Wärna/papper 
 

Det som produceras av oss bevaras i Wärna. 

Brev för yttrande rörande 
personärenden 

10 år Wärna  

Yttrande från ställföreträdare 4/10 år Wärna/papper   

 
 
 


