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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 

 

 
 
 



14(16) 
 

 

Verksamhetsområde 

10.Tillsyn över 
ställföreträdare och legala 
förmyndare 

Processbeskrivning 
Alla som har fyllt 18 år är myndiga. Innan ett barn fyllt 18 år ska det finnas en vårdnadshavare som fattar beslut om barnets person. Barnet 
behöver också en förmyndare som fattar ekonomiska och juridiska beslut. Vanligtvis är en vårdnadshavare också en förmyndare för barnet. 
Eftersom föräldrar normalt är vårdnadshavare är det också vanligast att föräldrarna även är förmyndare. 
 
Gallringsfristen 4 år gäller  
1. Från myndighetsdagen eller 
2. Om rättsprocess pågår vid myndighetsdagen från lagakraftvunnen dom eller efter meddelande om att mål avskrivits. 
Meddelande om utbetalning av försäkringsbelopp, arv, gåva, arvsavstående e. d. skickas till den nu myndige efter myndighetsdagen 
 
Personakterna förvaras närarkiv.  Akter med kontrollerad förvaltning där årsredovisning/ årsuppgift ska lämnas förvaras tillsammans med 
akterna för särskilt förordnande förmyndare. 
 
Personakter med särskild överförmyndarkontroll, allmän tillsyn, skärpande föreskrifter eller där anmälan/skrivelse inte föranleder någon 
åtgärd och där årsräkning /årsuppgift inte ska lämnas, förvaras i pärm i närarkivet i namnordning. 
 
För aktiviteterna förteckningsgranskning, vid vitesprocess, kontroll av årsräkning/sluträkning, kontroll av dödsbo, köp av fondandelar och 
aktier, försäljning/köp av fast egendom/bostadsrätt, uttag från spärrat konto och övriga beslut med godkännande/samtycke till se process 
10.1.1 och 10.1.2 
 
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 
10.1.3 Tillsyn över 
legala förmyndare 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhets
-system 

Anmärkning 

Registrering och anmälan Egendomsförteckning 4/10 år Wärna/Papper 
 

Till huvudman eller dödsbo efter ärendets avslutats 
 
Skickas två exemplar in skickas ett åter till ställföreträdare efter 
granskning. 
 
 

Gåvobrev 4/10 år Wärna/Papper   
Bouppteckning 4/10 år Wärna/Papper   
Testamente 4/10 år Wärna/Papper  
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Brev om arvsavstående 4/10 år Wärna/Papper   
Anmälan från försäkringsbolag 4/10 år Wärna/Papper   
Ansökan från förmyndare 
rörande förvärv av fast 
egendom, med bilagor 

4/10 år Wärna/Papper  

ÖF:s beslut om upphörande av 
överförmyndarkontroll 
(kontrollerad förvaltning) och 
särskild överförmyndarkontroll 

Bevaras Wärna och papper   

Beslut om skärpande 
föreskrifter 

Bevaras Wärna och papper   

 Beslut om att förmyndare få 
omhänderta pengar som tillhör 
omyndig 

Bevaras Wärna och papper   

Samtliga handlingar ovan i 
ärenden som inte föranleder 
åtgärd 

4/10 år Wärna/Papper  

Övriga handlingar 4/10 år Wärna/papper Det 
vi producerar 
sparas digitalt. 

 

Anmälan från socialtjänst 
med flera 

Anmälan om att barns 
egendom inte står under 
betryggande förvaltning  

4/10 år Wärna/Papper  Anmälan kan komma från socialtjänst, kronofogdemyndigheten, 
bilregistret med flera och kan också avse medförmyndarskap 
 
 

Underrättelser 4/10 år Wärna/Papper   
Begäran om yttrande från 
förmyndare 

10 år Wärna  

Yttrande från förmyndare 4/10 år Wärna/Papper   

 
 
 


