
Till Överförmyndaren – egen ansökan om god man 
 
Härmed ansöker jag: 
 
Namn……………………………………………………………………………. 
 
Personnummer…………………………………………………………….. 
 
Adress……………………………………………………………………………. 
 
Postnummer och ort………………………………………………………. 
 
Telefonnummer………………………………………………………………. 
 
om god man för att: 
 
 
        förvalta min egendom 
 
 
        bevaka min rätt 
 
       
        sörja för min person 
 
 
Anledning till att jag behöver god man är……………………………………………………………………………. 
   (fortsätt gärna på baksidan om utrymmet inte räcker) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om du har förslag på god man: 
 
Jag vill att ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(namn, personnummer, adress och telefon) 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………ska bli min gode man. 
  

 
Datum………………………………………………………………………. 
 
 
Namnteckning……………………………………………………………… 
 
 
 
Sändes till: Överförmyndaren, 272 80 SIMRISHAMN 



Kort information om ansökan om godmanskap  
 
 
Bevaka rätt – rättsliga åtgärder  
Uppgiften att bevaka rätt innebär att företräda huvudmannen och tillvarata huvudmannens 
intressen i olika situationer. Det kan exempelvis röra sig om att ansökningar till myndigheter 
såsom ansökan om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, ansökan om bostadsbidrag m.m. Det kan även innebära att företräda 
huvudmannen vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare, vid upprättande 
av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd samt vid 
överklagande av beslut m.m.  
 
Förvalta egendom  
Uppgiften att förvalta egendom innebär att ta hand om huvudmannens ekonomi. Det handlar 
dels om vardagsekonomin dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av 
exempelvis bankmedel, aktier, fonder, fastighet och bostadsrätt.  
 
Sörja för person  
Uppgiften varierar från fall till fall men syftet är att se till att huvudmannen har ett bra boende, 
får en god omvårdnad och ges goda levnadsvillkor efter de möjligheter som finns. 
Ställföreträdaren utför inte det praktiska arbetet själv men arrangerar så att det blir gjort.  
 
Samtycke till godmanskap – arvode till god man  
En god man/förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och rätt till  
ersättning för de kostnader som varit påkallade för uppdragets utförande.  
Huvudregeln är att den som har god man också ska betala arvode för detta. Detta  
samtycker den enskilde till i samband med ansökan om god man. Endast under vissa 
förutsättningar kan kommunen stå för arvodet. Det rör sig om situationer där den enskilde 
har låga inkomster (2,65 prisbasbelopp, d.v.s. 123 225 kr brutto för år 2019) eller tillgångar 
till ett värde av mindre än två gånger basbeloppet (93 000 kr för år 2019).  
Överförmyndaren fattar beslut om arvode efter att årsräkningen, som gode mannen ska 
lämna in varje år, har granskats.  
 
Avdelningen för överförmyndarärendens handläggning  
När ansökan eller anmälan inkommit till överförmyndaren ska överförmyndaren utreda om 
den enskilde kan ha rätt att får en god man. Detta gör överförmyndaren genom att ta in 
uppgifter från läkare eller socialförvaltningen. Därefter letar överförmyndaren efter en god 
man. Sökande får träffa och godkänna den gode mannen och därefter skickas ärendet till 
tingsrätten. 
 
Tingsrätten fattar beslut  
Godmanskap eller förvaltarskap som beskrivits ovan beslutas av tingsrätten. Samtidigt 
förordnar tingsrätten en god man eller förvaltare med alla eller något/några av de uppgifter 
som beskrivits ovan (bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person).  
Beslutet kan överklagas. 
 

 

 
 
 

 


