Socialtjänsten har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen
skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god
man eller förvaltare bör förordnas för någon. Sådan anmälan
ska göras på denna blankett. 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 anmälan till

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN

avseende behov av god man enligt
föräldrabalken 11 kap 4 §

Överförmyndare i samverkan
781 81 Borlänge

1. Person anmälan gäller
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annat än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

2.Anmälare
Namn och titel

Arbetsplats

Adress till arbetsplatsen

Postnummer

Tel arbete

Tel mobil

Ort

e-postadress

3. I vilken omfattning och med vad behöver ovan nämnd person hjälp.
Bevaka sin rätt
Förvalta sin egendom
Sörja för sin person
Övriga upplysningar, exempelvis god man för fastighetsförsäljning

Besvara gärna frågorna på särskild bilaga om utrymmet inte räcker till.

4. Vilka omständigheter gör att ovan nämnd person har behov av god man och på vilket sätt visar
sig problemen?

5. Vad gör att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom fullmakt,
banktjänster, hjälp från anhöriga eller hjälp ifrån socialtjänsten eller andra samhällsinsatser?

6. Fullmakt
Finns det en fullmakt utfärdad avseende ekonomin?
Om ja; Ange namn på den som fullmakten är utfärdad till:

Ja

Telefon dagtid:
Vad gör att det inte är tillräckligt med fullmakt?

Nej

7. Boende – personen som ansöker om god man bor i;

Villa

Bostadsrätt

Hyresrätt

Annat boende________________

Även uppgifter om boendestöd m.m. (ange även telefonnummer) samt planerade förändringar i
boendet.

8. Andra myndighets- och sjukvårdskontakter, t.ex. tjänstemän inom socialtjänsten såsom
socialsekreterare, biståndsbedömare eller LSS-handläggare (ange även telefonnummer).

9. Uppgifter om närmast anhöriga. Även uppgift om annan som står huvudmannen nära.
Namn

Adress

Telefonnummer

Släktrelation

Bilagor som skall lämnas tillsammans med anmälan
1 Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

2 Personbevis

3 Social

för den ansökan gäller Kan beställas på skattemyndigheten.

utredning (om inte sådana uppgifter lämnats ovan) Utfärdare av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården.

Förslag på god man
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

E-post

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort

Av 11 kap 4 § föräldrabalken framgår följande;
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller likande förhållande
behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om
det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får dock inte
meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte den enskildes
tillstånd hindrar att han eller hennes mening inhämtas.
Anmälan
Socialtjänsten har enligt 5 kap 3 § socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till
överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.
Arvode till god man
Ska som huvudregel betalas av den enskildes medel. Beslut om arvode fattas av överförmyndaren.

Bevaka rätt
Att bevaka och tillvarata huvudmannens intressen innebär t.ex. att gode mannen kan ansöka om
stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), ansöka om
bostadsbidrag/bostadstillägg, överklaga beslut, företräda den enskilde vid uppsägning, försäljning
och avyttring av bostad, bevaka rätt i dödsbo, förhandla om avbetalningsplaner och liknande med
fordringsägare, ansöka om skuldsanering
Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster, betala
räkningar, vid behov portionera ut fickpengar samt även att förvalta kapital, fastigheter och liknande.
Sörja för person
Bevaka huvudmannens personliga intressen på olika plan, exempelvis sociala kontakter,
fritidsverksamhet, daglig sysselsättning. Bevaka att huvudmannen har en bra boendemiljö och får
god vård och omsorg.

