
 
 
Ansökan/anmälan om god man/förvaltare  
11 kap 4 § föräldrabalken ”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, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom 
eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd 
hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.”  
11 kap 7 § föräldrabalken ”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.”  

Ansökan/anmälan gäller  God Man   Förvaltare 

Personen som ansökan/anmälan gäller: 
Namn 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postandress 

Telefon, hem 
 

Telefon, arbete 

Vistelseadress (om annan än ovan) 
 

Omfattningen av god mans-/förvaltarskapet: 
 Förvalta egendom (sköta ekonomin och övriga tillgångar på ett tryggt sätt, betala räkningar) 
 Bevaka rätt (t.ex. ansökningar till myndigheter, överklaganden, avtal m.m.) 
 Sörja för person (se till att sociala och personliga behov tillgodoses) 
Beskriv med egna ord hur hjälpbehovet ser ut. Räcker inte utrymmet, använd baksidan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Förslag på god man: 
Namn 
 

Personnummer 

Adress 
 

Postandress 

Telefon, hem 
 

Telefon, arbete 

Närmaste anhöriga: 
Namn, adress och telefon: 

 

 

 

Relation: 

 

 

 

Underskrift: Kontaktuppgifter om ansökan avser annan person: 

 
Namnförtydligande:  

Postadress Telefon Exp tider e-mail adress 
Box 13  Tisdag 13-16 
360 50 Lessebo 0478 - 125 55 Torsdag  8-12 overformyndare@lessebo.se 
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