EGEN ELLER ANHÖRIGS ANSÖKAN 1 (5)
OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE
Skicka ansökan till:
Borås Tingsrätt
Box 270
501 13 Borås

Ansökan avser
Godmanskap
Förvaltarskap

Ansökan avser (den som har behov av god man/förvaltare)
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer
Postort

Postnummer

Vistelseadress (om annan än ovan)

E-postadress
Postnummer

Postort

Anhörig (fylls i om enbart anhörig ansöker)
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer (dagtid)
Postort

Postnummer

E-postadress

Släktrelation

Den ansökan avser behöver hjälp med att (se information på sista sidan)
Bevaka sin rätt (rättsliga angelägenheter)
Förvalta sin egendom (ekonomiska angelägenheter)

Borås Stad: Ansökan om god man/förvaltaret 191015 LA
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Sörja för sin person (personliga angelägenheter)
Bevaka sin rätt angående särskild angelägenhet (om behovet bara gäller speciell rättshandling eller
liknande) nämligen:

Fullmakt
Har den som ansökan avser utfärdat någon fullmakt avseende sin ekonomi?
Ja

Nej

Om ja, namn på den fullmakten är utställd till

Telefonnummer (dagtid)
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Utredning
Vilka omständigheter gör att det finns behov av god man/förvaltare och på vilket sätt visar sig
problemen? Beskriv fysiskt/psykiskt funktionshinder eller andra svårigheter.

Vad har gjort att behov av hjälp har uppstått just nu? Hur har behovet tillgodosetts tidigare?

Vad gör att behovet av hjälp inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom fullmakt, banktjänster,
hjälp från anhöriga eller hjälp från socialtjänsten?
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Boende
Uppgifter om boendeform samt namn och telefonnummer till ev. kontaktperson inom hemtjänst eller särskilt boende.
Även uppgift om boendestöd eller liknande samt planerade förändringar i boendet.

Myndighets- och sjukvårdskontakter
Namn och telefonnummer till andra myndighets- och sjukvårdskontakter, t.ex. socialsekreterare,
biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Uppge vilken vårdcentral eller annan vårdinstans som är aktuell.
Ange även om läkarintyg redan är beställt.

Närmast anhöriga
Uppge namn, adress, telefonnummer och släktrelation till samtliga nära anhöriga. Även uppgift om andra
närstående.
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Förslag på god man/förvaltare
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer (dagtid)

Postnummer

Postort

E-postadress

Underskrift av anhörig (enbart om den anhörige ansöker)
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Jag samtycker till att god man/förvaltare anordnas för mig (om den ansökan avser har förmåga att
lämna sitt samtycke)
Ort och datum

Namnteckning

Namförtydligande
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Information om ansökan om god man/förvaltare
Ansökan om förordnande av god man/förvaltare
Får göras av den som ansökan gäller, dennas maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga
bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om förvaltare. De kan
anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren eller tingsrätten.
Ansökan skickas till
Borås Tingsrätt, Box 270, 501 13 Borås.
Av 11 kap. 4 § föräldrabalken framgår följande
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, 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 hans eller hennes mening
inhämtas.
Av 11 kap. 7 § föräldrabalken framgår följande
Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får
rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas om det är
tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande, sätt får hjälp.
Bevaka rätt
Att bevaka och ta tillvara huvudmannens* intressen innebär t.ex. att ansöka om stöd och service enligt lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), ansökan 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, bevaka rätt i ärenden hos
hyresnämnden.
Förvalta egendom
Förvalta egendom innebär att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om inkomster (pension, bidrag), betala
räkningar samt även att förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter eller liknande. Det kan också vara att
portionera fickpengar.
Sörja för person
Personlig omvårdnad innebär inte att gode mannen/förvaltaren själv ska sköta om och vårda huvudmannen.
Gode mannen/förvaltaren ska däremot se till att huvudmannen får en så bra vård och omsorg som möjligt. Gode
mannen/förvaltaren ska naturligtvis besöka huvudmannen och hålla sig à jour med hur huvudmannen mår och
hur han/hon har det i största allmänhet.
Arvode till god man/förvaltare
Beslutas av överförmyndaren. Enligt lag ska arvodet som huvudregel betalas av huvudmannens egna medel.
*Huvudman - Den person som ansökan avser, har behov av god man/förvaltare.

