Överförmyndarkontoret

De tre delarna i förordnandet
Vad god mans- eller förvaltaruppdrag kan omfatta
- Bevaka rätt
- Förvalta egendom
- Sörja för person

Juridiskt uppdrag
Ekonomiskt uppdrag
Socialt uppdrag

Innan diskussion om godmanskap, kontrollera om det finns skrivna fullmakter.
Om anhörig ska sköta sin förälders eller syskons angelägenheter är det ofta smidigare och om
det är möjligt, bättre att skriva en fullmakt. Kontakta överförmyndarkontoret för information.
Framtidsfullmakt är även ett alternativ till god man och förvaltare. En framtidsfullmakt skrivs i
förebyggande syfte om man vill försäkra sig om att någon tar hand om ens personliga
angelägenheter om man skulle drabbas av en varaktig sjukdom.

Omfattning av uppdraget

Bevaka rätt
Att företräda huvudmannen inför olika myndigheter samt vid olika rättshandlingar innebär att
god man/förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp
och det skydd han/hon har rätt till.
Bevaka rätt kan även innebära att anmäla hyresförändringar, ansöka om annat boende,
överklaga beslut, ansöka om kontaktperson, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo med mera.
Förvalta egendom
God man/förvaltare ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt och till
huvudmannens nytta. Detta kan innebära bland annat att betala räkningar, portionera ut
fickpengar, göra omplaceringar av sparade medel med mera.
Sörja för person
I första hand innebär det en personlig intressebevakning. Det betyder inte att man som god
man/förvaltare själv ska sköta om och vårda huvudmannen, utan man ska bevaka
huvudmannens boendeförhållanden, sjukvård och social service, sociala kontakter och
rekreation med mera.
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Personlig vårdnad, sörja för person kan innebära:
- Att vara som ”spindeln i nätet” för huvudmannens välbefinnande
- Att besöka sin huvudman kontinuerligt
- Att hjälpa till att utveckla sin huvudman så att hon/han blir en självständig individ och
därigenom blir av med sin gode man/förvaltare
- Att hjälpa sin huvudman erhålla meningsfull sysselsättning under vardagen
- Att vägleda och uppmuntra sin huvudman till avvänjnings-/behandlingsprogram för olika
eventuella missbruk
- Att ordna så att någon följer med huvudmannen till sjuk- och tandvård om så behövs
- Att ordna med flyttfirma om huvudmannen flyttar
Personlig omvårdnad, sörja för person innebär inte:
- Att handla mat, kläder, möbler med mera
- Att följa med på utflykter och dylikt
- Att följa med till läkare, sjuk- och tandvård
- Att fysiskt hjälpa till i samband med huvudmannens flytt
- Att städa eller tvätta hos huvudmannen
- Att på något sätt ersätta anhöriga
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