
Maj 2016 

Skicka anmälan till:
Överförmyndaren 
Älvsbyns kommun
942 85 ÄLVSBYN

Person anmälan gäller

Anmälan om behov av godman/förvaltare

Namn på den person som behöver god man Personnummer 

Adress - folkbokförd Postnummer Ort 

Vistelseadress om annan än ovan Postnummer Ort 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

I vilken omfattning och med vad behöver ovan nämnd person hjälp

Sörja för person – Ställföreträdaren gör regelbundna besök för att veta hur vardagen fungerar.  
bevakar att den enskilde får bra boendemiljö, får den omvårdnad som behövs, får nytta av sina
tillgångar och möjlighet till en meningsfull fritid. En god man ska inte själv sköta omvårdnaden av den 
enskilde eller handla mat och dagligvaror.     

 Förvalta egendom – Ställföreträdaren tar hand om inkomster, betalar räkningar, lämnar eller överför 
  fickpengar, förvaltar tillgångar och sparande.  

 Bevaka rätt – Ställföreträdaren tar till vara den enskildes rättigheter i samhället. Ansöker om stödinsatser,    
  bidrag och andra ekonomiska ersättningar. Hanterar skulder, överklagar beslut och bevakar huvudmannens 
  rätt vid arv, köp och försäljning av bostad och andra rättshandlingar.          

 Bevaka rätt i en speciell rättshandling – ex vid försäljning av fastighet, bouppteckning/

arv   Ange vilken: ___________________________________

Redogör för den enskildes hälsotillstånd idag

Har den enskilde utfärdat fullmakt? 

 Ja. Ange till vem:  Nej 

Har den enskilde förmedling av egna medel via socialtjänsten? 

Ja  
Ja

 Nej 

Postadress Telefon Telefax E-postadress
942 85 ÄLVSBYN 0929-170 00 vx 0929-174 00 overformyndaren@alvsbyn.se

Från socialtjänst, sjukvård m.fl. 
Kryssa för det ansökan avser 

Förvaltare

God man

agnahl01
Linje  
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Har den enskilde några övriga bistånd eller insatser från socialtjänsten? 

       Nej 

      Ja följande:   

Om den enskildes behov av hjälp kan tillgodoses på något annat, mindre ingripande sätt, exempelvis med hjälp av 
fullmakt, insatser via socialtjänsten som boendestöd, förmedling etc. eller genom anhöriga, ska inte godmanskap 
anordnas. 

Redogör för varför den enskildes behov inte kan tillgodoses på något mindre ingripande sätt än godmanskap 

Vilka omständigheter gör att den enskilde nu är i behov av god man? 

Vilka konkreta åtgärder förväntas en god man utföra för den enskilde? 

Hur sköts den enskildes ekonomi idag och av vem? 

Uppgifter om den enskildes boendesituation och eventuellt stöd i boendet 
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Kontaktuppgifter till anhöriga 
Namn Telefonnummer Relation 

Namn Telefonnummer Relation 

Namn Telefonnummer Relation 

Namn Telefonnummer Relation 

Kontaktpersoner inom vård, omsorg, socialtjänst etc 
Namn Telefonnummer Befattning 

Namn Telefonnummer Befattning 

Namn Telefonnummer Befattning 

Namn Telefonnummer Befattning 

Hälsocentral 

Eventuellt förslag på god man 
Namn Personnummer Telefon dagtid 

Fullständig adress E-post 

Underskrift. Jag, föreslagen god man, är villig att åta mig uppdraget Undertecknad lämnar också tillstånd till överförmyndaren att 
inhämta utdrag ur belastningsregistret, göra kontroll hos 
Kronofogden och socialförvaltningen. 

Underskrift av den som fyllt i ansökan
Namn Tjänsteställe Befattning

Adress E-post

Underskrift Datum Telefon

Den enskildes samtycke – om den enskilde förstår vad saken gäller 

Jag samtycker till att god man förordnas för mig enligt ovan angiven omfattning. Jag är informerad och medveten om att arvode 
till god man kan komma att betalas av mig beroende på min inkomst och/eller mina tillgångar. 

Ort Datum 

Underskrift 



Älvsbyns kommun 
Sida 
4(4) 

Anmälan 
Anmälan om behov av god man kan göras av personal inom socialförvaltning, sjukvård, 
avlägsna släktingar med flera. Anmälan görs till överförmyndaren. Överförmyndaren tar  
ställning till om förutsättningar finns för att ansöka till tingsrätten om ställföreträdarskap. 

Anmälans innehåll
Anmälan ska innehålla personuppgifter för den som anmälan gäller och även kontakt-  
uppgifter till nära anhöriga och till den eventuellt föreslagne gode mannen.  

Det är viktigt att du noga anger vilka omständigheter som gör att godmanskap behöver 
anordnas.  

Redogör utförligt för fysisk och psykisk funktionsnedsättning eller andra svårigheter som 
motiverar godmanskap samt vad som gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu.  
Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation. Beskriv även så detaljerat 
som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra. Ange 
omfattningen av godmanskapet: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.  

Handlingar som överförmyndarnämnden behöver 

 Anmälan från den enskilde, socialtjänsten eller annan utomstående

 Social utredning eller skriftligt utlåtande från exempelvis kurator, bistånds- 
bedömare eller enhetschef, som styrker behovet av god man om behovet inte
framgår av anmälan.

 Läkarintyg behövs om den enskilde inte förstår vad saken gäller och inte kan
lämna sitt samtycke till att en god man förordnas.

Om den enskildes hälsostillstånd inte framkommer tydligt i anmälan behövs ett
läkarintyg som styrker den enskildes behov av god man. Läkarintyg ska utfärdas
på Socialstyrelsens blankett Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av
godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken.

För att överförmyndaren ska kunna behandla ansökan är det viktigt att den är fullständig.
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