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Ansökan god man 11:4
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Innan god man förordnas är det viktigt att tänka på om det finns alternativ till detta, en vanlig
lösning är fullmakter när det gäller betalning av räkningar o d. Det är också bra att tänka på
vad som ska ingå i förordnandet, att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, alla
alternativ eller endast något/några? Ibland kan god man förordnas endast för ett speciellt
tillfälle till exempel vid en fastighetsförsäljning.
Ansökan om förordnade av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 §
respektive 7 § får göras av förmyndare, den ansökan avser samt av make eller sambo och
närmaste släktingar. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för
godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda och att behov, i föräldrabalkens mening, av
sådan ställföreträdare föreligger.
Ansökan gäller:
God man
Förvaltare
Personen ansökan gäller
FÖRNAMN OCH EFTERNAM N

PERSONNUMMER(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

ADRESS

POSTNUMMER

VISTELSEADRESS (OM A NNAN ÄN OVAN)

TELEFO NNUMMER

POSTADRESS

Förordnandet kan omfattas av att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för
person.
Bevaka rätt innebär att gode mannen tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell
rättshandling, till exempel bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning,
försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering med mera. Det innebär även att
gode mannen bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, till exempel ansöker om
kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut med mera.
Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen
ska tillse att huvudmannen får den vård och omsorg han behöver och har rätt till. Det kan till
exempel avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar, tillse att huvudmannen har daglig
sysselsättning, ansöka om färdtjänst med mera.
Förvalta egendom innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar
räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera, tillse
att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad och så vidare.
Hjälpbehovet avser (omfattningen som personen behöver hjälp av god man/ förvaltare)
Kryssa för de alternativ som är aktuella
Bevaka rätt
Förvalta egendom
Sörja för person
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Bevakning av specifik rättshandling
RÄTTSHANDLINGEN ÄR:

Förslag på god man (om förslag ej finns kan överförmyndarnämnden hjälpa till att hitta
någon)
NAMN

PERSONNUMMER(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

ADRESS

POSTNUMMER

TELEFO N DAGTID/KVÄLL

FAX/MOBILTELEFON

POSTADRESS

Närmast anhöriga: (Alla barn till den sökande ska anges)
Anhörig 1
NAMN

PERSONNUMMER(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

ADRESS

RELATIO N TILL DEN AN SÖKAN AVSER

Anhörig 2
NAMN

PERSONNUMMER(ÅÅÅÅMMDDXXXX)

ADRESS

RELATIO N TILL DEN AN SÖKAN AVSER

Anhörig 3
NAMN

ADRESS

RELATIO N TILL DEN AN SÖKAN AVSER
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Bakgrund och skäl till ansökan
ANGE BAKGRUND OCH SKÄ L

ORT, DATUM

UNDERSKRIFT

RELATION TILL DEN SÖ KANDEN OM

NAMNFÖRTYDLIGANDE

HAN/HON INTE KAN ANS ÖKA SJÄLV
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Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:
Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes ev. barn, så kallat
familjebevis (kan beställas hos Skatteverket).
Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av god
man,eller förklaring till behovet på denna blankett. Om läkarintyget utvisar att
personen inte ”förstår vad saken gäller” behövs normalt sett inte en utredning
då det ligger i sakens natur att behovet finns.
Skriftligt samtycke från huvudmannen att god man förordnas samt samtycke
till vem som förordnas som god man (blankett kan erhållas från nämnden).
Åtagande från god man samt lämplighetsintyg (blankett kan erhållas från
nämnden).
Läkarintyg enligt föräldrabalken 11:4 ska bifogas ansökan.
Om huvudmannens hälsotillstånd hindrar att dennes mening inhämtas ska
yttrande från närstående, till exempel make/sambo och barn bifogas ansökan.
(Krävs ej formellt när huvudmannen själv kan ansöka om god man)

Vid frågor ombedes ni vänligen att kontakta nämnden.

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet.
Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt
uppdatering av adressuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina
personuppgifter behandlas är vi tacksam för skriftligt besked om detta.

Skriv ut
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