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Örebro stad. Överförmyndaren (ÖS:149)

Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925 - 1972.
 
År 1845 kom en förordning enligt vilken varje stad och kommun skulle utse ett antal "gode män" som 
skulle ha tillsyn över förvaltningen av omyndigas egendom. Magistraten hade också tillsyn över 
förvaltning av omyndigas medel. 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar att en, eller flera, 
övermyndare valda av stadsfullmäktige eller allmän rådstuga skulle förvalta omyndigas egendom (gode 
män förekom dock fortfarande).
Från och med 1925 finns alltså en av stadsfullmäktige i Örebro utsedd överförmyndare.
Överförmyndaren, gode män och förmyndare fick arvode i procent av de omyndigas medel. Ett sk 
sportler-system. Orättvisan i att förmyndaren alltså erhöll mer ersättning ju rikare den omyndige var 
gjorde att sportler-systemet kritiserades, men det försvann inte förrän 1976. Rådhusrätten hade även efter 
1925 tillsyn och beslutanderätt i förmynderskapsärenden.
När rådhusrätten / magistraten upphörde 1955 övertogs uppgifterna av tingsrätten. Överförmyndaren 
skulle varje år sammanställa de beslut som tagits och de arvoden som betalats ut, dessa skulle tingsrätten 
sedan godkänna.
I och med kommunsammanslagningen 1971 slogs ett antal överförmyndardistrikt samman till ett.
1976 tillsattes en särskild Överförmyndarnämnd (se egen arkivbildare) och kravet att rapportera till 
tingsrätten försvann. Tingsrätten gjorde istället årliga inspektioner.
Från den 1:a juli 1995 gick denna inspektionsskyldighet över till länsstyrelsen, men fortfarnade ordnar 
tingsrätten gode män och förvaltare när det gäller "permanenta" förmynderskap (t e x för senildementa),
medan Överförmyndarnämnden förordnar tillfälliga gode män för t ex vissa dödsboutredningar.
 
Handlingar rörande överförmyndarskap från Örebro stad finns även i Magistratens arkiv på Uppsala 
landsarkiv, serierna A 6c, D 1e, F 4 och F 12.
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Innehållsförteckning

Örebro stad. Överförmyndaren (ÖS:149)

C Diarier
C1 Diarium

D Register och liggare
D1 Förmynderskapsböcker

D2 Övriga liggare och register

E Inkomna handlingar
E1 Inkommande handlingar

F Ämnesordnade handlingar
F1 Ämnesordnade handlingar



Örebro stad. Överförmyndaren (ÖS:149)Arkiv

Serierubrik

Diarium

Seriesignum

C1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1925-1969 - Förteckning å ärenden som äro anhängiga hos 
överförmyndaren, 1925 - 1927.
- Dagbok över inkommande ärenden (siffrorna hänvisar till 
numren i förmynderskapsböckerna 1961 - 1969), 1965 - 1969.
 
Häri även 
del av serie Förmynderskapsböcker D1.
Serie Övriga liggare och register D2.
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Örebro stad. Överförmyndaren (ÖS:149)Arkiv

Serierubrik

Förmynderskapsböcker

Seriesignum

D1

Serieanmärkning

Serien är inbunden.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1925-1926 Nummer 1 - 1020. Samtliga ärenden som var aktuella i december 
1924 är införda boken.

2 1927-1937 Nummer 1021 - 2034.

3 1937-1946 Nummer 2035 - 3090.

4 1946-1952 Nummer 3091 - 3964.

- 1961-1969 Nummer 1878 - 3142. Nummerserien överensstämmer med 
numren på års- och sluträkningarna i F1:4.
 
Ingår i volym C1:1.
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Serierubrik

Övriga liggare och register

Seriesignum

D2

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1941-1962 Förteckning över ärenden angående förmynderskap som icke 
inskrivits hos rätten, handlagda av Överförmyndaren i Örebro 
stad, nummer 1 - 1005, 2 liggare.
 
Ingår i C1:1.
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Serierubrik

Inkommande handlingar

Seriesignum

E1

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1932-1948 Protokollsutdrag över ärenden angående förmynder- och 
godmanskap från Örebro rådhusrätt.
 
Ingår i F1:1.
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Serierubrik

Ämnesordnade handlingar

Seriesignum

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1929-1972 - Personakter, 1929 - 1972
- Köpe- och lagfarter angående Prästegården i Gällestad, 1951
 
Häri även E1 Inkommande handlingar.

2 1954-1966 Bouppteckningar och arvskiften, A - M.

3 1953-1967 Bouppteckningar och arvskiften, N - Ö.

4 1964-1970 Års- och sluträkningar.
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