ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

Att tänka på när du fyller i anmälan om behov av god man/förvaltare
Vem kan få god man eller förvaltare?
Vuxna personer som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
ett liknande förhållande kan få hjälp av en god man eller förvaltare. God man eller
förvaltare ska bara utses om den enskilde inte kan få hjälp på ett mindre ingripande
sätt.
Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?
Att få hjälp av en god man är frivilligt. Det betyder att den enskilde måste samtycka till
god man. Undantag gäller om den enskilde inte kan lämna sitt samtycke, t.ex. på
grund av demens. Kan den enskilde inte samtycka ska det framgå av läkarintyg.
Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes
vilja och då krävs alltid läkarintyg. Den som har förvaltare förlorar sin
rättshandlingsförmåga. För förvaltarskap krävs att den enskilde är ur stånd att vårda
sig själv och sin egendom. Förvaltarskap är en ingripande åtgärd och ska endast
användas som en sista åtgärd när alla andra hjälpinsatser inte är tillräckliga.
Vad ska en anmälan innehålla?
En anmälan som inte är komplett, eller där överförmyndarnämnden inte finner att det
finns behov av god man eller förvaltare, leder till att ärendet avskrivs. Det är därför
mycket viktigt att överförmyndarnämnden får in alla uppgifter som behövs för att
kunna styrka att det finns ett behov av god man eller förvaltare, men också för att
kunna hitta en lämplig god man eller förvaltare för just det specifika ärendet.
Om det från underlagen framgår att det finns tillräckliga skäl för ett godmanskap eller
förvaltarskap ansöker överförmyndarnämnden till tingsrätten som fattar slutligt beslut
om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.
Tänk på att följande uppgifter ska framgå i anmälan
·
·
·
·
·
·

Bostadssituation
Social situation
Kontaktuppgifter till släktingar
Hälsotillstånd, ex. fysisk eller psykisk sjukdom och hur detta påverkar förmågan
att själv kunna sköta sina angelägenheter
Vilken typ av hjälp den enskilde behöver
Varför den enskildes hjälpbehov inte kan lösas på annat sätt än genom att god
man eller förvaltare förordnas t.ex. genom fullmakt eller anhörigbehörighet

Handlingar som ska bifogas anmälan:
· Läkarintyg
· Samtycke om den enskilde förstår vad saken gäller
NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

