
Postadress
Eskilstuna kommun 
Överförmyndarkontoret
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdals gata 5

Telefon
016-710 50 80

Fax
016-710 17 94

overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Webbplats 
eskilstuna.se
strangnas.se
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ÖVERFÖRMYNDAR- 
KONTORET

MEDGIVANDE

Jag samtycker till att nedanstående person blir God man / Förvaltare / Förmyndare för mig

God man / Förvaltare / Förmyndare
Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Tel bostad Tel arbete Mobil e-postadress

Jag behöver hjälp med att

  Bevaka min rätt

  Förvalta min egendom

  Sörja för min person

Se baksidan för förtydligande av ovanstående

Huvudman
Namn Personnummer

Adress Postnummer Ort

Tel bostad Tel arbete Mobil e-postadress

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Postadress
Eskilstuna kommun 
Överförmyndarkontoret
631 86 ESKILSTUNA

Besöksadress
Värjan, Alva Myrdals gata 5

Telefon
016-710 50 80

Fax
016-710 17 94

overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Webbplats 
eskilstuna.se
strangnas.se



Bevaka rätt

Detta uppdrag betyder att gode mannen ska se till att huvudmannen inte fråntas 
sina rättigheter och får den hjälp och det skydd som han/hon har rätt till. Man kan 
uttrycka det så att den gode mannen ska bevaka den enskildes rätt gentemot 
samhället, andra enskilda och i dödsbon. Det innebär till exempel att ansöka om 
bostadstillägg, försörjningsstöd och andra bidrag som kan vara aktuella, att anmäla 
hyresförändringar så att huvudmannen får rätt bostadstillägg, ansöka om annat 
boende, kontaktperson med mera.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi. Gode  mannen 
ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt, betala räkningar, göra 
 omplaceringar med mera. Huvudregeln är att tillgångarna ska placeras tryggt och 
ge skälig avkastning. Att förvalta egendom kan även vara att portionera ut och 
lämna fickpengar.

Sörja för person

Gode mannens uppgift är att se till att huvudmannen får den hjälp han/hon behöver 
och har rätt till. Det är inte gode mannen som utför insatser som åligger till  exempel 
socialtjänsten och vården. Gode mannens roll i detta avseende är att bevaka 
huvudmannens personliga intressen. Gode mannen ska besöka huvudmannen och 
hålla sig à jour med hur han/hon mår och har det i största allmänhet.
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