ANMÄLAN
om behov av
god man/förvaltare
Den här anmälan fyller du i om du vill anmäla behov av god man eller förvaltare till
någon du känner privat eller möter i din yrkesutövning.
Anmälan skickas till Överförmyndarkontoret. Om godmanskap/förvaltarskapet tillstyrks skickas ärendet till
tingsrätten som fattar beslut om god man och förvaltare.
Observera att det är huvudmannen själv som betalar gode mannens/förvaltarens arvode om huvudmannens
skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp per år. Eller om dennes banktillgångar överstiger 2
prisbasbelopp. I annat fall står kommunen för gode mannens/förvaltarens arvode. Huvudmannen betalar även för
den gode mannens/förvaltarens resor och övriga omkostnader. För information om prisbasbelopp läs mer på
www.scb.se
God man
En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande har svårt att sköta
sin ekonomi, bevaka sina rättigheter i samhället eller ta hand om sina personliga angelägenheter, kan få en god
man. En god man fungerar som personens förlängda arm och röst i samhället. Han eller hon kan ge hjälp och stöd
i olika situationer och beslut.
Den som behöver hjälpen bestämmer själv om han eller hon vill ha en god man och kan när som helst säga upp
godmanskapet. Den gode mannen och huvudmannen ska vara överens om hur och vad gode mannen ska hjälpa
till med. Det ingår dock alltid i gode mannens uppgift att betala räkningar och skulder, om det ingår i uppdraget att
sköta ekonomin. Huvudmannen kan fortfarande fatta egna beslut. Men då den gode mannen ska ge råd och stöd
är det viktigt att diskutera saker med honom eller henne, innan beslut fattas.
Förvaltare
En förvaltare hjälper till med i stort sett samma saker som en god man. Men att ha en förvaltare är inte alltid
frivilligt. Tingsrätten kan utse en förvaltare för personer som behöver skyddas mot någon annan eller mot sig
själva. Det kanske finns någon i omgivning som försöker utnyttja huvudmannen ekonomiskt eller så kanske
huvudmannen själv har svårt att förstå och se till sitt eget bästa.
En förvaltare kan ensam bestämma över huvudmannens ekonomi. Att ha förvaltare innebär också att
huvudmannen inte kan teckna kontrakt eller köpa saker på avbetalning. Men huvudmannen har fortfarande rätt att
rösta och gifta sig.
Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information besök vår hemsida
www.sundsvall.se/personuppgifter
Läs gärna mer om godmanskap/förvaltarskap på www.sundsvall.se

God man □

ANMÄLAN gäller

Förvaltare □

1. Person som anmälan avser - huvudmannen. Namn

kryss i rätt alternativ

Personnummer

Adress

Postadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Vistelseadress om annan än ovan

E-postadress

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Hemsida

Telefon

Telefax

Överförmyndarkontoret
851 85 Sundsvall

Norrmalmsgatan 4

overformyndarnamnden
@sundsvall.se

www.sundsvall.se

060 - 19 10 00

060 - 19 19 46
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Ett godmanskap/förvaltarskap kan innehålla följande tre delar:
Förvalta egendom innebär att den gode mannen hjälper huvudmannen med hans eller hennes ekonomi, det vill
säga lägger upp en budget, betalar räkningar och skulder. Om huvudmannen har en fastighet, aktier eller andra
värdepapper, kan gode mannen hjälpa honom eller henne att se till dessa sköts väl och att pengarna är väl
placerade.
Bevaka rätt innebär att den gode mannen hjälper huvudmannen att bevaka att sina rättigheter i samhället
respekteras och att huvudmannen får den hjälp han eller hon behöver och har rätt till. Den gode mannen kan söka
olika former av bidrag och hjälpinsatser, överklaga beslut och företräda huvudmannen i olika situationer,
exempelvis på ett vårdplaneringsmöte.
Sörja för person innebär att den gode mannens hjälper huvudmannen med att se till att huvudmannen får den
dagliga vård och omsorg han eller hon behöver, att huvudmannen har ett bra boende och fungerande
sysselsättning. Gode mannen kan också hjälpa till med att ansöka om en kontaktperson, som kan följa med ut
för att handla kläder, gå på bio eller fika, eller en ledsagare som kan följa med till tandläkare, läkare eller frisör.
 Förvalta egendom
2. I vilken omfattning behöver ovan nämnda person hjälp?
 Bevaka rätt
 Sörja för person
 Bevaka rätt i särskild angelägenhet (t.ex. fastighetsförsäljning, dödsbo) gällande:

3. Vem sköter ekonomin idag?

Finns det någon fullmakt avseende ekonomin?
 Ja
 Nej

Vem är fullmakten ställd på?

Vad gör en fullmakt otillräcklig?

4. Beskriv utförligt vilka omständigheter gör att ovan nämnd person har behov av god man/förvaltare? (sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden) Bifoga gärna läkarutlåtande, läkarintyg, journalkopior,
eller annat underlag som styrker att personen är berättigad till god man/förvaltare.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Uppgifter om boende, eventuell kontaktperson inom hemtjänsten, särskilt boende, boendestöd eller dylikt, inklusive tel.nr.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Hemsida

Telefon

Telefax

Överförmyndarkontoret
851 85 Sundsvall

Norrmalmsgatan 4

overformyndarnamnden
@sundsvall.se

www.sundsvall.se

060 - 19 10 00

060 - 19 19 46
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6. Andra myndighets- och sjukvårdskontakter, som biståndsbedömare, LSS-handläggare, kurator, läkare, sjuksköterska
med flera. Ange även telefonnummer
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Finns det ett eget förslag på god man/förvaltare, är det bra. Det innebär att handläggningstiden för ärendet
förkortas betydligt om den föreslagne personen bedöms vara rättrådig, erfaren och väl lämpad för uppdraget.
7. Förslag på god man/förvaltare. Namn
Personnummer

Adress

Postadress

Hemtelefon

Mobiltelefon

Arbetstelefon

E-postadress

Finns förslag på god man/förvaltare ska Samtycke, Åtagande och Lämplighetsintyg fyllas i och skickas med
anmälan. Du hittar underlagen på www.sundsvall.se I vänsterspalten finns genvägen Blanketter och e-tjänster.
Om huvudmannen inte själv kan ge sitt samtycka och vid förvaltarskap krävs alltid att ett Läkarintyg om
godmanskap/ förvaltarskap bifogas anmälan. Underlag för läkarintyg finns på socialstyrelsens hemsida.
8. Närmast anhörig. Namn
Släktskap

Adress

Postadress

Hemtelefon

Mobiltelefon

Arbetstelefon

E-postadress

9. Underskrift
………………………………………….
Ort

…………………………………………..
Datum

……………………………………………………………
Namnteckning

………………………………………………………………..
Titel/relation till den ansökan avser

……………………………………………………………
Namnförtydligande

…………………………………………………………………
Telefonnummer dagtid

Postadress

Besöksadress

E-postadress

Hemsida

Telefon

Telefax

Överförmyndarkontoret
851 85 Sundsvall

Norrmalmsgatan 4

overformyndarnamnden
@sundsvall.se

www.sundsvall.se

060 - 19 10 00

060 - 19 19 46

