Information från
Överförmyndarenheten
Ansökan om god man/förvaltare
För att en god man eller förvaltare ska kunna förordnas för någon krävs att
vissa i lagen (11 kap Föräldrabalken) angivna förutsättningar är uppfyllda.
En ansökan om god man/förvaltare måste därför innehålla vissa uppgifter.
Till ansökan måste dessutom vissa handlingar bifogas. Nedan lämnas en
beskrivning av vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda och vilka
uppgifter och handlingar som ansökan ska innehålla för att en ansökan
snabbt ska kunna behandlas av överförmyndaren. Det slutliga beslutet om
att förordna god man eller förvaltare fattas av tingsrätten.

God man (11 kap 4 § Föräldrabalken)
Om en person har svårt att t ex klara av att betala sina räkningar kan detta
oftast lösas genom en fullmakt eller anhörigbehörighet. Det är ett enkelt och
smidigt förfarande. Om man på grund av sjukdom eller motsvarande inte
längre kan skriva en fullmakt eller inte har någon man litar tillräckligt på
kan det bli aktuellt med ett godmanskap.
Lagen anger att om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin
rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person så ska rätten förordna en
god man om det behövs.
För att god man ska kunna förordnas krävs att den det gäller själv ansöker
om god man eller samtycker till att en god man förordnas. Ett läkarintyg ska
alltid bifogas som styrker behovet av god man.
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Förvaltare (11 kap 7 § Föräldrabalken)
I vissa fall räcker det inte med ett godmanskap för att hjälpa en person på ett
bra sätt. Om en person inte kan vårda sig eller sin egendom kan rätten
förordna en förvaltare. Genom att en förvaltare förordnas mister man hela
eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är en mycket
ingripande åtgärd och får därför bara anordnas om det inte räcker med att
god man förordnas. Det behövs ett särskilt läkarintyg för att styrka behovet
av förvaltarskap.

Vem kan ansöka om god man eller förvaltare?
Ansökan kan göras av
 Den som har behov av god man eller förvaltare
 Överförmyndaren
 Make/maka/sambo och närmaste släktingar
 Tingsrätten (kan ta upp frågan om god man på eget initiativ).
Ansökan kan skickas antingen direkt till tingsrätten eller till
Överförmyndarenheten.

Vad ska ansökan innehålla?
 Överförmyndarens ansökningsblankett.
 tt läkarintyg som är utfärdat på Socialstyrelsen fastställda blanketter.
 n social rapport som är utfärdad av t ex kurator, enhetschef,
biståndshandläggare eller föreståndare.
 Om det redan finns ett förslag på god man ska detta skrivas med i
ansökan.

Handläggningen
Beslut om god man eller förvaltare fattas av Jönköpings tingsrätt.
Handläggningen av ansökan är avgiftsfri.

