ANSÖKAN OM
GOD MAN/FÖRVALTARE
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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 och liknande. 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
t.ex. vid en fastighetsförsäljning.
Ansökan om förordnande 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.
Skicka ansökan till Solna tingsrätt direkt då det är tingsrätten som prövar ärendet.
Solna tingsrätt, Box 1356, 171 26 Solna
Ansökan gäller: God man

□

Förvaltare

□

Person ansökan gäller:

Personnummer

Förnamn och Efternamn

Adress

Postnummer

Vistelseadress (om annan adress än ovan)

Telefon (dagtid)

Postadress

Hjälpbehov

Omfattning som personen behöver hjälp av god man/förvaltare

□ Bevaka sin rätt
□ Förvalta sin egendom
□ Sörja för sin person

Bevaka rätt: Det innebär även att gode mannen bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, t ex ansöker om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut m.
m.
Förvalta egendom: innebär att gode mannen sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar fickpengar, förvaltar
kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m., tillser att huvudmannens
egendom är tillfredsställande försäkrad o.s.v.
Sörja för person: brukar också kallas för personlig omvårdnad.
Det innebär att gode mannen skall tillse att huvudmannen får den
vård och omsorg han eller hon behöver och har rätt till. Det kan t
ex avse att påtala behov av fler hemtjänsttimmar eller kontaktperson.

□ Bevaka hans/hennes rätt avseende viss rättshandling nämligen:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga
angelägenheter: (bifoga bilaga vid behov)

Solna stad
Överförmyndarnämnden Solna
171 86 Solna

Kontaktcenter:
08-746 10 00

e-post
overformyndarnamnden@solna.se
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Nuvarande situation
Vilka inkomster har den enskilde? (Om den enskilde saknar inkomster finns normalt inte skäl för
godmanskap/förvaltarskap.)

Hur tas den enskildes ekonomi om hand idag? Beskriv anledningen till att detta inte kan
fortsätta.

Hälsotillstånd m.m.
Vilka hälsoskäl som gör att personen behöver hjälp av god man/förvaltare

Åtgärder som vidtagits för att tillgodose hjälpbehovet
Bevaka rätt:
Har möjligheten att skriva fullmakt för rättsliga angelägenheter undersökts?
Har möjligheterna att tillgodose personens behov genom socialtjänstens
försorg undersökts, t.ex. kontaktperson?

Förvalta egendom:
Finns fullmakt för ekonomiska angelägenheter?
Om JA på ovanstående fråga: Varför är inte fullmakt tillräckligt?

Har möjligheten att anordna egnamedelsförvaltning, skuldsanering m.m.
genom socialtjänsten undersökts?
Har räkningar satts på autogiro?

JA

NEJ

□
□

□
□

JA

NEJ

□

□

□

□

□

□
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Sörja för person
JA
NEJ
Vilket typ av boende har personen? (t.ex. äldreboende, boende med särskilt stöd, egen bostad utan
stöd, bor med föräldrar, etc.)

Har möjligheterna att tillgodose personens behov genom socialtjänstens
försorg undersökts, t.ex. kontaktperson?
Har personen hemtjänst?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:…………………………..
Har personen boendestöd?
.
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:…………………………..
Har personen personlig assistent?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:………………………
Har personen ledsagare?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:…………………………..

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Om du svarat NEJ på någon av ovanstående frågor, ange anledningen (t.ex.
varför inte fullmakt har prövats):

Boendepersonal, hemtjänst, kontaktpersoner m.fl.
Ange namn och telefonnummer till boendepersonal, hemtjänst, kontaktpersoner m.fl.

Myndighetskontakter
Myndighets- och sjukvårdskontakter t.ex. biståndsbedömare mm inom socialtjänsten, LSS handläggare, kurator, läkare/sjuksköterska mm (ange även telefonnummer)

Närmast anhöriga
Släktskap, namn, adress och telefonnummer till närmast anhöriga

4(4)

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

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid/kväll

Fax/mobiltfn

Postadress

Underskrift sökande:
____________________________________________________________

Namnförtydligande:

Ort och datum:

____________________________________________________________

______________________________________

De personuppgifter som finns i de inkomna handlingarna kommer att hanteras i enlighet med bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL), vilket bland annat innebär att:
Personuppgifter som lämnas i handlingar kommer att behandlas av överförmyndaren för administration och andra
åtgärder nödvändiga för handläggningen av ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik och
uppdateringar av adressuppgifter.
Den enskilde har rätt att en gång per kalender år efter skriftligen och undertecknad begäran få information om vilka
personuppgifter om densamme som behandlas av överförmyndaren. Överförmyndaren är skyldig att på begäran omgående
rätta felaktiga och missvisande personuppgifter.
Nedanstående handlingar skall bifogas ansökan:
 Personbevis avseende huvudmannen, utvisande dennes ev. barn, s.k. familjebevis (kan beställas
hos skattemyndigheten)
 Personbevis på föreslagen god man
 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, t ex make/sambo och barn bifogas ansökan. (Krävs ej formellt när huvudmannen
själv kan ansöka om god man)

