
 
 

Göteborg den 26 april 2016 

Yrkande (L)  

Kommunstyrelsen 2016-05-04 

Ärende 2.2.x 

 

Uppmaning till Överförmyndarnämnden och 

Stadsrevisionen att granska gode män 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

I kommunstyrelsen  

Att uppmana Överförmyndarnämnden och Stadsrevisionen att granska stadens gode 

män i enlighet med nedanstående och  

Att återredovisa granskningen för kommunstyrelsen samt 

Att kommunstyrelsen får information om rutiner och riktlinjer 

 

ÄRENDET 

I en undersökning som SVT låtit göra, där de kartlagt samtliga 470 tillsynsbesök som 

länsstyrelserna gjort hos kommunernas överförmyndare de senaste fyra åren framgår att 

pengar försvunnit från konton som skulle skötas av gode män. SVT:s granskning visar 

slumpmässigt utvalda fall som länsstyrelserna gått igenom, där gode män sålt fastigheter till 

underpris, tar vinsten själv eller säljer till sitt eget företag. Enligt SVT handlar det om drygt 

26 miljoner kronor enbart i de slumpmässigt utvalda fallen. I endast ett fall ska 

överförmyndaren ha gjort en polisanmälan.  

Gode män är satta att företräda de som behöver hjälp och stöd av olika skäl med att bevaka 

juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Det kan handla om att få hjälp att betala 

räkningarna, eller se till att bidrag, boende, stöd och insatser kommer den utsatte till del. För den 

som behöver en god man är det en självklarhet att kunna lita på sin gode man. Lika självklart 

måste det vara att om kommunen misstänker brott så måste polisanmälan göras.  

 

Sveriges kommuner har en tuff situation med ett stort behov av gode män som stöd för bland 

annat de som kommit hit som flyktingar. Det får inte leda till att kontroll eller rättsäkerheten 

sänks. Kraven som ställs på gode män måste vara höga för att förtroendet ska finnas och för att 

rekryteringen av fler ska vara möjlig.  

 

Mot bakgrund av SVT:s granskning vill vi uppmana Överförmyndarnämnden att tillsammans med 

Stadsrevisionen granska stadens gode män och deras förvaltning extra. Granskningen ska 

säkerställa både att gode män lever upp till kraven och att rutiner och riktlinjer finns som 

säkerställer rättssäkerheten och att polisanmälan görs om misstanke om brott finns. Granskningen 

bör genomföras skyndsamt och återrapporteras till kommunstyrelsen.  


