Anvisningar för ifyllande av blanketterna
Egen ansökan, Ansökan från anhörig samt Anmälan
.

Vem kan ansöka om god man/förvaltare?

Ansökan från anhörig samt Anmälan

Den person som på grund av sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande
förhållande är i behov av hjälp med att bevaka
sin rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin
person.

Följande handlingar ska vara med:
• Ansökan eller Anmälan
• Familjebevis som visar närmast anhöriga
• Läkarintyg - för den som behöver god
man/förvaltare, beställs från den
vårdcentral där personen är registrerad.
Läkarintyget är speciellt framtaget för
anordnande av god man/förvaltare.

För att god man/förvaltare ska kunna förordnas
ska det finnas ett behov av hjälp i rättsliga eller
ekonomiska angelägenheter eller behov av
bistånd med den personliga omvårdnaden.

Vad innebär BEVAKA RÄTT?

Ett godmanskap är en frivillig hjälp och innebär
inte någon inskränkning i din rättshandlingsförmåga. Ett godmanskap ska inte förordnas om
hjälpbehoven kan tillgodoses på ett mindre
ingripande sätt, t.ex. genom fullmakt.

Det kan vara att en god man bevakar dina
intressen i ett dödsbo, tillvaratar dina intressen i
ett avhysningsärende, är behjälplig vid
avveckling av en fastighet eller om lägenhet ska
sägas upp eller säljas. Det innebär också att
ansöka om annat boende, överklaga beslut,
ansöka om kontaktperson, att anmäla
hyresförändringar till Försäkringskassan för att
du ska få rätt till bostadstillägg, etc.

Ett förvaltarskap kan bara komma ifråga när ett
godmanskap inte är tillräckligt. För att få en
förvaltare ska du vara ur stånd att vårda dig själv
eller din egendom. Det innebär också att du som
har förvaltare förlorar helt eller delvis din
rättshandlingsförmåga. En ansökan om
förvaltarskap ska alltid kompletteras med ett
speciellt läkarintyg framtaget för anordnande av
förvaltarskap.

Vad innebär FÖRVALTA EGENDOM?
Det kan innebära att en god man sköter din
ekonomi, tar hand om och ser till att dina
räkningar blir betalda, hjälper dig att förvalta
eventuellt sparkapital, värdehandlingar,
fastigheter eller liknande. Det kan också
innebära att portionera ut fickpengar. Observera
att du i din ansökan kan begära att god man
enbart ska förvalta del av din egendom.

En konkret skillnad mellan god man och
förvaltare kan vara att du som har god man har
full tillgång till dina egna konton, men om du har
förvaltare kan dina konton vara spärrade för
uttag från dig.

Vad innebär SÖRJA FÖR PERSON?

Det är mycket viktigt att du fyller i ansökan så
utförligt som möjligt. Alla uppgifter du skriver in i
ansökan behandlas med sekretess.

En god man ska se till att du får en så bra vård
och omsorg som möjligt. Den gode mannen ska
kontinuerligt besöka dig och hålla sig à jour med
hur du mår och hur du har det i största
allmänhet.
En god man ska däremot inte sköta din dagliga
omvårdnad och tillsyn och inte heller vara ett
socialt stöd, som t.ex. att göra vardagliga inköp,
utföra rent praktiska sysslor eller besöka dig
enbart i syfte att vara sällskap.

Egen ansökan
Följande handlingar ska vara med:
• Ansökan
• Familjebevis som visar närmast anhöriga
Du kan skriva in i ansökan om det är någon
speciell person som du önskar som god man. Är
det en nära anhörig, till exempel en förälder eller
ett barn, ska övriga myndiga familjemedlemmar
lämna sitt medgivande till att den namngivne
personen får bli god man. Familjebevis beställer
du från Skatteverket, telefon 0771-567 567.

Att ha en god man eller förvaltare kan
innebära en kostnad för dig. Vid frågor
kan du kontakta Överförmyndarkontorets
expedition på 016-710 50 80.
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