
 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Överförmyndarens akter Antagen: att gälla från och med 2009-05-01 Dnr: 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

Registrering.        
Register enligt 9 § förmynderskapsförord-
ningen. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Diarium. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Journal-/dagboksblad för överförmyndarens 
löpande tjänsteanteckningar i ärendet. 

Akt eller 
separatförd. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Initiering av godmanskap och förvaltar-
skap. 

       

Anmälan. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Remisser och remissvar. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Skrivelser. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

PM. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Ansökan till tingsrätten. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Tingsrättens beslut (protokollsutdrag / 
motsvarande). 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Överförmyndarens beslut att inte ansöka om 
ställföreträdarskap. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Samtliga handlingar ovan i ärenden där 
ställföreträdarskap inte sökts 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Huvudformer av initiering av förmynder-        
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skap. 
Förteckning över egendom. Överförmyn-

darens exp. 
Till huvudman 
eller dödsbo 
efter ärendets 
avslutande. 

 Kopia åter till god 
man / förvaltare 
efter granskning 

enligt 3 § förmyn-
derskapsförord-

ningen. 

   

Gåvobrev. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

 Överförmynda-
rens exemplar. 

   

Bouppteckning. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Testamente. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Brev rörande arvsavstående. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Anmälan från försäkringsbolag. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Ansökan från förmyndare rörande förvärv av 
fast egendom (med bilagor). 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Överförmyndarens beslut om upphörande av 
överförmyndarkontroll. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Samtliga handlingar ovan i ärenden som inte 
föranleder åtgärd. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Särskild överförmyndarkontroll.        
Anmälan om särskild överförmyndarkontroll. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Gåvobrev. Överförmyn- 4 år efter      
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darens exp. avslutat ärende 
Testamente. 
 
 
 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Förmånstagarförordnande. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Överförmyndarens beslut om upphörande av 
särskild överförmyndarkontroll. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

        
Anmälan från socialtjänsten, konkurs-
domare m.fl. 

       

Anmälan om att barns egendom inte står under 
betryggande förvaltning. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Dito, i ärenden som inte föranleder åtgärda. Vilande 
aktbildning 

När huvud-
mannen blivit 

myndig. 

     

        
Övrig initiering.        
Skrivelser. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Dito, i ärenden som inte föranleder åtgärd. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

 
 
 
 

       

Utredning och överförmyndarens beslut i        
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samband med ärendets initiering. 
PM. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Underlag till utredning. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Beslut om skärpande föreskrifter. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Beslut om fri förfoganderätt för bankmedel. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Utredningshandlingar enligt ovan när överför-
myndaren beslutar lämna ärendet utan åtgärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

 Handlingar i ären-
den som initierats 

efter misstanke 
om att barns 

egendom inte står 
under betryggan-

de förvaltning 
gallras först när 
huvudmannen 
blivit myndig. 

   

Kontroll av förteckning i samband med 
ärendets initiering. 

       

Förteckning över egendom. Överförmyn-
darens exp. 

Till huvudman 
eller dödsbo 
efter ärendets 
avslutande. 

 Kopia åter till god 
man / förvaltare 
efter granskning, 

enligt 3 § för-
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mynderskaps-
förordningen. 

Verifikationer till förteckning såsom saldobe-
sked, depåförteckning, inkomstuppgift. 

Överförmyn-
darens exp. 

Till god man / 
förvaltare efter 

kontroll. 

     

Övriga underlag till överförmyndaren såsom 
lagfartsbevis, uppgifter från kronofogde, kopior 
av reverser. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Bevis om spärr av tillgångar. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Vid vitesprocess:        
• Anmaning om förteckning. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Föreläggande. 
 
 
 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Ansökan till tingsrätten om utdömande. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

• Tingsrättens beslut. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Kontroll av årsräkning.        
Årsräkning. Överförmyn-

darens exp. 
Bevaras    4 år efter avslutat 

ärende 
 

Sluträkning Överförmyn-
darens exp. 

Till huvud-
mannens 

anhörig efter 
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ärendets 
avslutande 

Verifikationer till årsräkning. God man / 
förvaltare 

Åter till god 
man / förval-

tare efter 
granskning. 

     

Gransknings-PM. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Yttranden. 
 
 
 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Beslut om anmärkning.  
(Eventuellt på befintlig handling). 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Redogörelse angående huvudman.  
(Från god man / förvaltare). 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Vid vitesprocess Se: Kontroll av 
förteckning. 

      

        
Kontroll av dödsbo.        
Redogörelse för hinder mot skifte. Överförmyn-

darens exp. 
Till huvudman 

eller 
representant 
för dödsbo 

efter ärendets 
avslutande. 

 Vid ingivande av 
4 exemplar åter-
sänds det ena. 

   

Överförmyndarens beslut om ny tid för 
ingivning av handlingar. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

 Vid ingivande av 
4 exemplar åter-
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sänds det ena. 
Anmaning om bodelning / skifte. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Framställning till tingsrätten. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Arvsskifte.  
(Överförmyndarens exemplar). 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Bodelning. 
(Överförmyndarens exemplar). 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 
(Överförmyndarens exemplar). 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Överförmyndarens beslut om godkännande av 
bodelning / skifte / avtal. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Anmälan om utbetalning från dödsbo. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Granskning av årsuppgift.        
Årsuppgift från god man / förvaltare. Överförmyn-

darens exp. 
Till huvudman 
efter ärendets 
avslutande. 

     

Verifikationer. Överförmyn-
darens exp. 

Till god man / 
förvaltare efter 

granskning. 

     

Vid vitesprocess. 
 
 
 
 

Se: Kontroll av 
förteckning. 
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Befrielse från (eller förenklad form för) års-
räkning / årsuppgift. 

       

PM. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Överförmyndarens beslut. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Bevis om spärr av tillgångar. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

        
Förvaltningsärenden.        
Ansökan jämte bilagor. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

PM och utredningsmaterial såsom remisser, 
yttranden m.m. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Överförmyndarens beslut. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Delgivningskvitto / mottagningsbevis Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Handlingar som verifierar åtgärder enligt 
överförmyndarens beslut 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Överförmyndarens övriga tillsyn.        
Redogörelse för uppdraget (med tillhörande 
handlingar). 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

God mans / förvaltares uppfattning rörande 
uppdragets omfattning. 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Yttranden. Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

PM. Överförmyn- 4 år efter      
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darens exp. avslutat ärende 
Överförmyndarens beslut. Överförmyn-

darens exp. 
Bevaras    4 år efter avslutat 

ärende 
 

        
Beslut om arvoden.        
Överförmyndarens arvodesbeslut. Överförmyn-

darens exp. 
4 år efter 

avslutat ärende 
     

Skriftväxling. 
 
 
 
 
 

Överförmyn-
darens exp. 

4 år efter 
avslutat ärende 

     

Ärendets avslutande.        
Följebrev. Överförmyn-

darens exp. 
Bevaras    4 år efter avslutat 

ärende 
 

Delgivningskvitto / mottagningsbevis. Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

Bevis om ärendets överlämnande till annan 
överförmyndare. 

Överförmyn-
darens exp. 

Bevaras    4 år efter avslutat 
ärende 

 

 


