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TÖM ALLT

SKRIV UT

Godmanskap kan anordnas för den som 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. Om
den enskilde är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom och godmanskap inte är tillräckligt så kan
förvaltarskap anordnas. (Föräldrabalken 11 kap. 4 §, 11 kap. 7 §)
Genom att fylla i den här blanketten anmäler du till överförmyndaren att en person behöver hjälp från en god
man/förvaltare. Överförmyndaren i Ekerö är bara behörig att utreda behov för personer folkbokförda i Ekerö
kommun. Om det är du själv som är i behov av hjälp från en god man eller förvaltare, eller om du är anhörig till
den som är i behov av hjälp, kommer anmälan att ses som en ansökan och skickas direkt till Solna tingsrätt.
Meddela oss om du vill att vi istället utreder först.
Information om godmanskap och förvaltarskap finner du på www.ekero.se. Du kan även alltid kontakta
Överförmyndarkansliet. Vi har telefontid varje vardag kl. 9-11 på tel. 08- 124 57 150 och nås även på mail;
of@ekero.se.
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 9DGEHK|YHUSHUVRQHQKMlOSPHG
Ett godmanskap eller förvaltarskap består ofta av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för
person. Ställföreträdarskapet ska bara anordnas för de delar där det finns ett behov.
2PGHWlUHWWWLOOIlOOLJWEHKRYEHK|YHUGXLQWHI\OODLIUnJRUQDXQGHUDet gäller exempelvis när
anhörigbehörigheten täcker allt löpande behov och det behövs en god man för en specifik rättshandling.
Godmanskap ska bara anordnas om det inte finns mindre ingripande åtgärder som kan täcka hjälpbehovet.
Det kan exempelvis vara fullmakt till närstående, boendestöd, egnamedelsförvaltning via Socialförvaltningen
eller anhöriga med stöd av anhörigbehörigheten. Anhörigbehörigheten ger anhöriga en lagstadgat rätt att
företrädare en person i ordinära rättshandlingar med anknytning till personens dagliga livsföring, exempelvis
betala löpande räkningar, lämna fickpengar, deklarera, teckna hemförsäkring, inköp, etc.

D܆3HUVRQHQEHK|YHUKMlOSPHGDWWEHYDNDVLQUlWW
1lUEHYDNDUlWWLQJnULXSSGUDJHWVnKDUJRGHPDQQHQWLOOXSSJLIWDWWVHWLOODWWKXYXGPDQQHQV
MXULGLVNDUlWWLJKHWHUWLOOYDUDWDV,GHWWDLQJnUDWWJRGHPDQQHQH[HPSHOYLVKDUNRQWDNWPHG
P\QGLJKHWHUDQV|NHURPERVWDGVWLOOlJJLQJnUDYWDO|YHUNODJDUEHVOXWI|UHWUlGHUSHUVRQHQL
G|GVERPP
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1HMSHUVRQHQKDUSnJUXQGDYVLWWWLOOVWnQGLQWHP|MOLJKHWDWWXWIlUGDIXOOPDNW
1HMSHUVRQHQNDQLQWHNRQWUROOHUDDWWHQIXOOPDNWI|OMV
1HMGHWILQQVLQJHQOlPSOLJSHUVRQVRPNDQYDUDIXOOPDNWVKDYDUH
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E܆3HUVRQHQEHK|YHUKMlOSPHGDWWI|UYDOWDVLQHJHQGRP
1lUI|UYDOWDHJHQGRPLQJnULXSSGUDJHWVnVN|WHUJRGHPDQQHQKXYXGPDQQHQVHNRQRPL som
exempelvis att betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta värdepapper, reglera skulder, etc.

 *HNRQNUHWDH[HPSHOSnVDNHUVRPSHUVRQHQEHK|YHUKMlOSPHGLQRP
RPUnGHWI|UYDOWDHJHQGRP

 +XUWDVHNRQRPLQRPKDQGLGDJRFKDYYHP"

 9LONDLQNRPVWHUKDUSHUVRQHQ"
 ܆3HQVLRQ
 ܆$NWLYLWHWVHUVlWWQLQJ܆+DELOLWHWVHUVlWWQLQJ
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 ܆9HWHM

|)܆UV|UMQLQJVVW|G

 ܆$QQDWQlPOLJHQ

 +DUSHUVRQHQVNXOGHU"
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 )LQQVGHWP|MOLJKHWI|USHUVRQHQDWWXWIlUGDHQIXOOPDNWI|UHNRQRPLVND
DQJHOlJHQKHWHU"
 ܆1HMSHUVRQHQKDUSnJUXQGDYVLWWWLOOVWnQGLQWHP|MOLJKHWDWWXWIlUGDIXOOPDNW
 ܆1HMSHUVRQHQNDQLQWHNRQWUROOHUDDWWHQIXOOPDNWI|OMV
 ܆1HMGHWILQQVLQJHQOlPSOLJSHUVRQVRPNDQYDUDIXOOPDNWVKDYDUH
 ܆9HWHM
 ܆-D
2PIUnJDQKDUEHVYDUDWVPHG-DYDUI|UlUIXOOPDNWHQLQWHWLOOUlFNOLJ"

 )LQQVDQK|ULJDVRPNDQKMlOSDSHUVRQHQPHGDWWI|UYDOWDHJHQGRP"



 gYULJLQIRUPDWLRQ

F܆3HUVRQHQEHK|YHUKMlOSPHGDWWV|UMDI|UVLQSHUVRQ



$WWV|UMDI|USHUVRQLQQHElUDWWJRGHPDQQHQVNDVHWLOODWWSHUVRQHQInUGHQYnUGRFKRPVRUJVRP
SHUVRQHQEHK|YHU'HWNDQKDQGODRPDWWJRGHPDQQHQexempelvis SnWDODUEHKRYDYIOHUD
KHPWMlQVWWLPPDUNRQWDNWSHUVRQHOOHUERHQGHVW|G$WWV|UMDI|USHUVRQLQQHElULQWHDWWJRGPDQ
XWI|UYnUGRFKRPVRUJXWDQHQGDVWDWWJRGPDQser till att det finns tillräckligt med insatser och att
de utförs som de ska.
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ANMÄLAN OM BEHOV
GOD MAN/ FÖRVALTARE

2.

Har personen några beviljade insatser?
☐ Nej
☐ Ja, följande:
☐ Hemtjänst antal timmar/vecka:
☐ Boendestöd antal timmar/vecka:
☐ Personlig assistent antal timmar/vecka:
☐ Annat, nämligen:
Fungerar insatserna tillfredsställande?

3.

Övrig information:

4. Har personen utfärdat framtidsfullmakt?
☐ Ja, fullmaktshavare är ______________________
☐ Framtidsfullmakten har trätt i kraft: Ja, bifoga verifikat.

☐ Vet ej

☐ Nej
☐ Ja

☐ Nej

☐ Vet ej

5. Samtycke och förslag på god man
a. Samtycker personen till att få hjälp från en god man?

Om personen samtycker till att få god man bör skriftligt samtycke bifogas denna blankett.

☐ Ja
b.

☐ Nej

☐ Personens tillstånd hindrar att samtycke inhämtas

Finns förslag på god man?

Om det inte finns något förslag på god man så kan Överförmyndaren hjälpa till att finna
en lämplig person. Överförmyndaren genomför alltid kontroller på en föreslagen god man.

☐ Nej
☐ Ja, nämligen:
Namn

Personnummer

Telefonnummer

Adress

E-postadress

Postnr och ort

Vilken relation har huvudmannen till föreslagen person

6. Kontaktuppgifter
a.

Närstående

_________________________

Namn

_________________________
Namn

_________________________
Namn

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

Relation

Relation

Relation

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer
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GOD MAN/ FÖRVALTARE






E 0\QGLJKHWVNRQWDNWHU(t.ex. boende, biståndshandläggare, kontaktperson)
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 Läkarintyg och hDQGOLQJDUVRPELIRJDV
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8QGHUVNULIW


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DPQI|UW\GOLJDQGH 

7HOHIRQQXPPHU/e post
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7HOHIRQQXPPHU/e post

8QGHUVNULIW
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7HOHIRQQXPPHU/e post

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
8QGHUVNULIW


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1DPQI|UW\GOLJDQGH





7HOHIRQQXPPHU


Behandling av personuppgifter
9LEHK|YHUVSDUDRFKEHKDQGODSHUVRQXSSJLIWHURPGHQSHUVRQDQPlODQU|UVnVRPQDPQSHUVRQQXPPHURFKNRQWDNWXSSJLIWHUPHQlYHQNlQVOLJD
XSSJLIWHURPKlOVD)|UGHQVRPJ|UDQPlODQEHK|YHUYLVSDUDRFKEHKDQGODSHUVRQXSSJLIWHUVRPQDPQRFKNRQWDNWXSSJLIWHU6\IWHWPHG
EHKDQGOLQJDUQDlUDWWNXQQDXWI|UDYnUWXSSGUDJVRPWLOOV\QVP\QGLJKHW
9LKDUInWWXSSJLIWHUQDIUnQGLJVRPJ|UDQPlODQRFKRPGHQHQVNLOGHlYHQIUnQP\QGLJKHWHUYnUGLQUlWWQLQJDURIIHQWOLJDUHJLVWHURFKEDQNHU9L
WLOOlPSDUJlOODQGHLQWHJULWHWVODJVWLIWQLQJYLGDOOEHKDQGOLQJDYSHUVRQXSSJLIWHU'HQUlWWVOLJDJUXQGHQI|UDWWEHKDQGODSHUVRQXSSJLIWHUQDlU
P\QGLJKHWVXW|YQLQJ8SSJLIWHUQDNRPPHUDWWVSDUDVVnOlQJHYLXW|YDUWLOOV\Q|YHUXSSGUDJHW2PlUHQGHW|YHUIO\WWDVWLOODQQDQNRPPXQVSDUDV
HQEDUWQDPQDGUHVVRFKSHUVRQQXPPHUSnGHQXSSGUDJHWJlOOHU2PlUHQGHWXSSK|UQlUYLIRUWIDUDQGHlUWLOOV\QVP\QGLJKHWNRPPHU
SHUVRQXSSJLIWHUQDDWWDUNLYHUDV
'HSHUVRQXSSJLIWHUYLEHKDQGODUGHODVLQWHPHGDQGUDP\QGLJKHWHUHOOHUSHUVRQHURPYLLQWHlUVN\OGLJDDWWJ|UDVnHQOLJWODJ'lUHPRWNRPPHUYL
DOGULJDWW|YHUI|UDXSSJLIWHUQDWLOOHWWODQGXWDQI|U(8
3HUVRQXSSJLIWVDQVYDULJlUgYHUI|UP\QGDUHQ%R[(NHU|'XKDUUlWWDWWNRQWDNWDRVVRPGXYLOOKDXWLQIRUPDWLRQRPGHXSSJLIWHUYL
KDURPGLJI|UDWWEHJlUDUlWWHOVH|YHUI|ULQJHOOHUI|UDWWEHJlUDDWWYLEHJUlQVDUEHKDQGOLQJHQI|UDWWJ|UDLQYlQGQLQJDUHOOHUEHJlUDUDGHULQJDY
GLQDXSSJLIWHU'HWWDJ|UGXHQNODVWJHQRPDWWNRQWDNWDRVVYLDRI#HNHURVHHOOHU'XQnUYnUWGDWDVN\GGVRPEXGSn
GDWDVN\GG#HNHURVH2PGXKDUNODJRPnOSnYnUEHKDQGOLQJDYGLQDSHUVRQXSSJLIWHUKDUGXRFNVnUlWWDWWLQJHNODJRPnOWLOOWLOOV\QVP\QGLJKHWHQ
'DWDLQVSHNWLRQHQ
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