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Skicka ansökan/anmälan till: 
Överförmyndarnämnden 
Box 41 
221 00 Lund 

Ansökan/anmälan – behov av 
god man/förvaltare 

Ange den person som ansökan/anmälan gäller 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

Vistelseadress om annan än ovan E-postadress

Ange sökande/anmälare/person behjälplig vid ansökan (fylls inte i om sökande är samma person som 
ansökan gäller) 
Förnamn och efternamn E-postadress

Adress Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

Personnummer (endast om ansökan gjorts av anhörig) 

Ansökan/anmälan är gjord av 

□ Anhörig ange släktskap: ________________________ □ Annan: ______________________________

Ansökan/anmälan avser behov av: 

□ God man
11 kap 4 § föräldrabalken: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, 
försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka 
sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person skall rätten, om det 
behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant 
beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall 
anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening 
inhämtas. 

□ Förvaltare
11 kap 7 § föräldrabalken: Om någon som befinner sig i en sådan situation 
som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att 
anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte 
anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde 
på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp.  

För att förvaltarskap ska vara aktuellt ska det finnas en betydande risk att 
personen företar skadliga rättshandlingar. Exempel på skadliga rättshandlingar 
kan vara att den enskilde använder sina pengar till andra saker än till det mest 
livsnödvändiga som att betala sina räkningar och till mat. Det kan också vara en 
person som blir ekonomiskt utnyttjad av andra eller skuldsätter sig. Ett 
förvaltarskap innebär att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga. 
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Hjälpbehov – omfattningen som personen behöver hjälp av god man/förvaltare 

□ Bevaka sin rätt (t.ex. ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal m.m.)

□ Förvalta sin egendom (t.ex. sköta sin ekonomi, betala räkningar m.m.)

□ Sörja för sin person (Se till att den enskilde har det som han/hon behöver i sitt boende,
 Se till att den enskilde får den vård som han/hon har rätt till och att övriga   
 personliga behov tillgodoses. Exempelvis kontakter med boende och sjukvård 
 rörande insatser för den enskilde. OBS! Innebär inte att god man utför   
 omvårdnad, inköp eller liknande.)       

Vilka konkreta åtgärder/handlingar förväntas god man/förvaltare utföra? 

Vad har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu (Ex. sjukdom eller förändrad livssituation)? 

Hur har hjälpbehovet tillgodosetts tidigare? 

Om ansökan/anmälan gäller förvaltarskap – varför är det inte tillräckligt med god man? 
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Hälsotillstånd (Vilka hälsoskäl gör att det finns behov av hjälp av en god man/förvaltare?) 

Vilken vårdcentral/vårdinrättning anlitas? 
Vårdcentral/vårdinrättning: Förnamn och efternamn på behandlande läkare: 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

E-postadress

Nuvarande boendesituation 

□ Hyresrätt □ Bostadsrätt          □ Hos förälder/anhörig

□ Serviceboende (ange namn):_______________

□ Villa/radhus

□ Gruppbostad (ange namn):______________

□ Annat: ______________________________

Nuvarande ekonomisk situation 

Typ av inkomst (ex. pension, lön, försörjningsstöd): __________________________________________ 

Ange vilken typ av tillgångar som finns (ex. fastighet, bostadsrätt, konstsamlingar, aktieinnehav): 

Finns skulder hos Kronofogdemyndighet, Inkassobolag, privatpersoner etc.? 

□ Nej □ Ja

Om ja, vilken typ av skulder? 

Stationär
Cross-Out
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Betalas räkningar med hjälp av autogiro? 

□ Nej □ Ja

Om nej, varför inte? 

Har god man eller förvaltare varit förordnad tidigare? 

□ Nej □ Ja

Om ja, varför upphörde godmanskapet/förvaltarskapet? 

Finns det fullmakt? 

□ Nej, det saknas möjlighet/det är inte lämpligt att ställa ut en fullmakt.

□ Nej, möjligheten att ställa ut en fullmakt har inte undersökts.

□ Ja (motivera varför inte detta kan fortsätta/varför det inte är tillräckligt)

Finns förmedling av egna medel via socialtjänsten? 

□ Nej □ Ja

Om ja, varför är denna hjälp inte tillräcklig? 

Finns boendestöd? 

□ Nej □ Ja, med ______________ timmar/vecka

Finns hemtjänst? 

□ Nej □ Ja, med ______________ timmar/vecka
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Finns personlig assistans? 

□ Nej □ Ja, med  ______________   timmar/vecka

Finns ledsagare? 

□ Nej □ Ja, med ______________ timmar/vecka

Finns något övrigt bistånd eller insatser från socialtjänsten? 

□ Nej □ Ja (ange vad)

Finns personligt ombud? 

□ Nej □ Ja

Om ja, varför är denna insats inte tillräcklig? 

Närmsta anhöriga/andra personer som är nära, t.ex. vänner 

Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress och relation: 

Övriga kontaktpersoner (t.ex. socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, kurator, 
boendepersonal) 

Ange namn, telefonnummer, e-postadress och befattning: 
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Förslag på god man/förvaltare (om förslag finns) 
Förnamn och efternamn Personnummer 

Adress Telefonnummer 

Postnummer Postadress 

E-postadress Mobilnummer 

Är föreslagen god man personlig assistent, kontaktperson etc., för den som ansökan gäller? 

□ Nej              □ Ja               Om ja, ange vad:   __________________________________________________

Bilagor som ska lämnas tillsammans med ansökan 

□ Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

□ Personbevis för den ansökan gäller (familjebevis) - Kan beställas på skattemyndigheten.

□ Social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats ovan)  - Utfärdas av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården. 

Övriga upplysningar, t.ex. önskemål om språkkunskap eller liknande vid val av god man/förvaltare: 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Är personen som ansökan/anmälan avser informerad om att han/hon enligt huvudregeln ska bekosta 
arvodet till god man/förvaltare själv? 

□ Nej □ Ja

Underskrift från den som anmäler/ansöker 
Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Samtycke till god man/förvaltare (behöver endast fyllas i om det är en anhörig som ansöker om god man 
eller om det är en anmälan) 

Om den enskilde förstår vad saken gäller ska han/hon lämna samtycke till godmanskapet. Om den enskildes 
tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas, ska det framgå av läkarintyget. Om det är någon 
annan än den enskilde själv som ansöker om god man eller har anmält behov av god man, kan den enskilde 
lämna sitt samtycke genom undertecknande här nedan.  

Vid förvaltarskap krävs inte att den enskilde samtycker. Om den enskilde vill lämna sitt samtycke till att få 
förvaltare kan han/hon lämna sitt samtycke här nedan.   

”Jag samtycker till att god man/förvaltare förordnas för mig i ovan angiven omfattning” 

_______________________________________ 

Namnteckning av den anmälan/ansökan gäller    

 _______________________________________                           

Ort och datum 
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Information till den som ansöker/anmäler behov av god man/förvaltare 

Arvode till god man/förvaltare 
Rätten till arvode 
Den som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för 
nödvändiga utgifter som uppdraget medfört (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden 
som beslutar både om arvodets storlek och vem som ska betala arvodet.  

Vem betalar arvodet? 
Huvudregeln är att det är huvudmannen (den som har god man eller förvaltare) som ska betala arvodet. Det 
är storleken på huvudmannens inkomster eller tillgångar som avgör om huvudmannen ska betala arvodet. 
Om huvudmannens inkomster före skatteavdrag överstiger 2,65 prisbasbelopp eller tillgångarna överstiger 2 
prisbasbelopp ska han/hon betala arvodet. Om både inkomsten och tillgångarna understiger dessa värden 
ska kommunen betala arvodet. Om inkomsterna eller tillgångarna överstiger 2,65 gånger prisbasbelopp 
respektive två gånger prisbasbelopp, men inte med så stort belopp att det täcker hela arvodet, kan 
överförmyndarnämnden göra en fördelning mellan huvudmannen och kommunen.  

Huvudregeln kan frångås om det finns särskilda skäl, t.ex. om huvudmannen har höga levnadsomkostnader 
för medicin, sjukvård etc. I ett sådant fall kan kommunen betala arvodet. 

Arvodets storlek 
God man/förvaltare lämnar varje år in en årsräkning till överförmyndarnämnden som visar på 
huvudmannens ekonomi. Den gode mannen/förvaltaren redogör även för den personliga omvårdnaden i en 
redogörelse. Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndarnämnden årsräkningen 
och redogörelsen, som ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad. Ett normalt arvode uppgår 
till ungefär 12 000 kronor/år inklusive skatt och arbetsgivaravgifter. Arvodet kan bli högre om uppdraget varit 
mer omfattande än normalt.  

Anmälan om behov av god man/förvaltare av socialnämnden 
Enligt socialtjänstförordningen 5 kap 3 § ska socialnämnden anmäla behov av god man eller förvaltare till 
överförmyndaren. Även enligt 15 § LSS ska kommunen anmäla till överförmyndaren när en person behöver 
god man eller förvaltare. Samma skyldighet finns då godmanskapet/förvaltarskapet bör kunna upphöra.  

Anmälan om behov av god man eller förvaltare kan också göras av kuratorer, hemtjänstpersonal, 
sjukvårdsinrättningar, bankpersonal, avlägsna släktingar m.fl. 

Ansökan om god man/förvaltare 
Tingsrätten fattar beslut om god man enligt 11 kap 4 § föräldrabalken och förvaltarskap enligt 11 kap 7 § 
föräldrabalken.  

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare får göras av den som ansökan avser, samt av hans 
eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Ansökan om anordnande av förvaltarskap får 
också göras av god man. 

Ansökan om god man och förvaltare får också göras av överförmyndaren. Detta innebär att, om en person 
som inte är behörig att ansöka om god man eller förvaltare, har anmält behov och överförmyndaren finner 
att förutsättningarna för ett godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda ansöker överförmyndaren till 
tingsrätten.   
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