JÄMKNING
Ansökan om utökning/begränsning/upphörande av ställföreträdarskap1
Av föräldrabalken 11 kap 21 § följer att ansökan om jämkning av ställföreträdarskap får göras av förmyndare, huvudmannen
själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den
gode mannen eller förvaltaren.
Skicka ansökan till:

Eskilstuna Tingsrätt
Box 363
631 05 Eskilstuna
Sökande: (Ansökan får göras av ställföreträdaren, den enskilde eller nära anhöriga till den enskilde)
Namn

Personnummer

Adress
Postnummer

Ort

Huvudman:
Namn

Personnummer

Adress
Vistelseadress
Postnummer

Ort

Ansökan avser:
Jämkning av godmanskap (enligt 11 kap 4, 23 §§ föräldrabalken)
Jämkning av förvaltarskap (enligt 11 kap 7, 23 §§ föräldrabalken)
Upphörande av godmanskap (enligt 11 kap 4, 23 §§ föräldrabalken)
Upphörande av förvaltarskap (enligt 11 kap 7, 23 §§ föräldrabalken)
Ändring av godmanskap till förvaltarskap eller omvänt enligt 11 kap 23§ föräldrabalken

Vilka ändringar av uppdraget önskas
Begränsas
Utökas
Ersättas med godmanskap
Ersättas med förvaltarskap
Upphöra helt

Ja

Nej

Aktuell lagstiftning: Enligt 11 kap 23 §§ föräldrabalken skall tingsrätten pröva omfattningen av ett
godmanskap/förvaltarskap. Lagrummet syftar till att säkerställa att ett godmanskap/förvaltarskap har den
lämpligaste omfattningen.

1. Nuvarande situation (Här skall anges omfattningen av förordnandet idag (bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för
person)

Huvudmannen har idag
med uppgift att:

god man

bevaka rätt

förvaltare

förvalta egendom

sörja för person

2. Yrkande (här skall anges i vilken omfattning godmanskapet/förvaltarskapet skall utökas, begränsas, upphöra helt eller om
ett godmanskap skall övergå till ett förvaltarskapeller tvärtom):

Jag yrkar att tingsrätten jämkar godmanskapet/förvaltarskapet på så sätt att:

3. Grunder (om utrymmet inte räcker till går det bra att bifoga en bilaga)
Här skall du ange varför du vill att godmanskapet/förvaltarskapet skall utökas, begränsas, övergå i en
annan form eller upphöra helt. Kan huvudmannen lämna ett grundat ställningstagande till förändringen
bör ett sådant medsändas ansökan till tingsrätten. Det är upp till tingsrätten att bedöma om läkarintyg
eller ytterligare utredning bör inges.

Ort och datum
Underskrift sökande
Namnförtydligande

Bilagor
1

2

Anvisningar
1

Av föräldrabalken 11 kap 23 § följer att ansökan om jämkning får göras av förmyndare,
huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt av hans eller hennes make
ellersambo och närmaste släktingar och av den gode mannen eller förvaltaren.
Bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ett godmanskap eller förvaltarskap vid varje
tillfälle har den lämpligaste omfattningen. De ger möjlighet att öka eller minska vidden av
ett förordnande.
Jämkning av ett förvaltarskap kan t.ex. innebära att ett förvaltarskap begränsas till viss
egendom eller att en ny beloppsgräns införs för den enskildes rätt att bestämma över sina
inkomster. Jämkning av ett godmanskap kan t ex innebära att ett godmanskap som från
börjanvar inskränkt till att endast bevaka huvudmannens rätt utökas till att även omfattas
till att förvalta huvudmannens egendom eller sörja för dennes person. En jämkning i
inskränkande riktning kan förekomma som ett alternativ till att ett godmanskap helt
upphör eller för att undvika att en god man begär sitt entledigande. En jämkning i sådan
riktning kan också tänkas som ett steg mot att godmanskapet eller förvaltarskapet helt
skall upphöra.

