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Kryssa för det ansökan gäller 
☐ God man (11 kap 4 § föräldrabalken  

☐  Förvaltare 
 

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare 
 

Insamlade personuppgifter kommer att behandlas med IT-stöd och användas som underlag för beslut om 
rätt till begärda insatser. Överförmyndarnämnden respektive Tingsrätten är ansvariga för att uppgifterna är 
korrekta samt behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och annan tillämplig lagstiftning. Om Du har 
frågor, vänd dig i första hand till Överförmyndarkontoret, tfn 0155-24 87 00, e-post 
overformyndaren@nykoping.se  

Mina personuppgifter (den person som vill ha god man eller förvaltare) 

Namn 

      

 Personnummer 
      

Adress 

      

 Postnummer och ort 
      

Vistelseadress (om annan än 
ovan) 

      

 Postnummer och ort 

      

Telefon hem 

      

Mobiltelefon 

      

E-postadress 
      

Jag behöver hjälp med följande 

På blankettens sista sida hittar du information om vad som menas med att bevaka rätt, 
förvalta egendom och sörja för person. En särskild rättshandling kan vara exempelvis 
försäljning av fastighet, bouppteckning eller arvskifte i ett dödsbo. 
☐ Bevaka min rätt 

☐ Förvalta min egendom 

☐ Sörja för min person 

☐ Endast bevaka mina juridiska rättigheter vid en viss rättshandling 
      

Förslag på god man eller förvaltare 

Namn 

      

 Personnummer 

      

Adress 

      

 Postnummer och ort 

      

Telefon hem 

      

Mobiltelefon 

      

E-postadress 
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Varför behöver du god man eller förvaltare? 

Beskriv de omständigheter som gör att du behöver en god man eller förvaltare. 
      

 
 
 

 

Har nu någon annan typ av hjälpinsats idag? 

Beskriv om exempelvis anhöriga eller Socialtjänsten har skött din ekonomi eller om 
någon annan person har skött dina angelägenheter med hjälp av fullmakt. Om du har 
fått sådan hjälp tidigare, varför kan du inte få den hjälpen även i fortsättningen? Om 
dessa insatser inte tillräckliga för dig, beskriv på vilket sätt. 
      

 

 

 

 

 

Uppgifter om ditt boende, hemtjänst, sysselsättning m.m. 

Beskriv om du bor i ett särskilt boende eller om du planerar att byta boende med 
anledning av ditt hjälpbehov. Beskriv också om du i dagsläget har någon kontaktperson, 
hemtjänst, andra typer av hjälpinsatser genom kommunen, t.ex. deltar i någon form av 
organiserad sysselsättning. 
      

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till myndighetshandläggare, kontaktpersoner m.m. 

Lämna namn, telefonnummer och tjänstetitel för handläggare, kurator, boendestödjare, 
kontaktpersoner eller andra som ansvarar för insatser för dig.  
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Kontaktuppgifter till anhöriga 

Lämna namn, adress och telefonnummer till dina närmsta anhöriga som vi kan kontakta 
om det behövs. Beskriv personernas släktrelation till dig. 
      

 

 

 

 

 

 

Bilagor som ska lämnas tillsammans med ansökan 

☐ Personbevis 

☐ Läkarintyg som ger utlåtande om ditt behov av god man eller 
förvaltare 

Underskrift av dig som vill ha god man eller förvaltare 

      

 .....................................................................................     
Ort och datum 

      

 .....................................................................................  
Underskrift 

      

 

 .....................................................................................  
Namnförtydligande 

 

Underskrift av anhörig som ansöker om god man eller förvaltare för en 
familjemedlem 

      

 .....................................................................................  
Ort och datum 

      

 .....................................................................................  
Underskrift 

      

 .....................................................................................  
Namnförtydligande 
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Ansökan skickas till: 
Nyköpings tingsrätt 
Box 333 
611 27 Nyköping 

 

 

 

Fakta om godmanskap och förvaltarskap 

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. Hjälpbehovet ska styrkas av det läkarintyg som bifogas ansökan. 
God man eller förvaltare ska bara utses om den enskilde inte kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt, t.ex. 
genom kommunala insatser eller anhöriga som har en fullmakt. Beskriv därför noga om den enskilde har 
andra hjälpinsatser i dagsläget och på vilket sätt dessa inte fungerar eller är tillräckliga 

Vad gör en god man eller förvaltare? 

Godmanskapet eller förvaltarskapet ska alltid anpassas efter den enskildes individuella hjälpbehov. Därför är 
det viktigt att det framgår tydligt av ansökan vad den enskilde behöver hjälp med och vilka delar som 
godmanskapet eller förvaltarskapet ska omfatta. 

Att bevaka rätt är ett juridiskt uppdrag. Det innebär att den gode mannen eller förvaltaren ser till att 
huvudmannen (den enskilde) får det skydd som han eller hon har rätt till och inte fråntas sina rättigheter. Det 
kan gälla att överklaga myndighetsbeslut, ansöka om bostadstillägg, LSS-insatser eller skuldsanering. Om 
huvudmannen blir dödsbodelägare eller ska sälja sin bostad ansvarar gode mannen eller förvaltaren för att 
tillvarata huvudmannens intressen i affären. 

Att sörja för person innebär att den gode mannen eller förvaltaren ser till att huvudmannen får så bra 
boendeförhållanden, omvårdnad, vård och social service som möjligt. 

Att förvalta egendom innebär att den gode mannen eller förvaltaren ansvarar för huvudmannens ekonomi. I 
praktiken handlar det vanligtvis om att göra upp en budget, betala räkningar och hantera eventuella skulder 
om det behövs. 

 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. Detta ska då framgå av 
läkarintyget. Förvaltarskap är däremot en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes vilja. En 
annan grundläggande skillnad mellan förvaltarskap och godmanskap är att den som har förvaltare förlorar 
sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltarskapet omfattar. Det betyder att huvudmannen inte kan 
ingå avtal med rättsligt bindande verkan, t.ex. ta upp lån eller sälja sin egendom. Den som har förvaltare har 
inte heller fri tillgång till sina bankkonton. 

Vem ska fylla i blanketten och lämna in ansökan till tingsrätten? 

Den som vill ha en god man eller förvaltare kan alltid ansöka om detta själv hos tingsrätten. Närmsta 
anhöriga (äkta makar, syskon, föräldrar och barn) är också behöriga att ansöka hos tingsrätten för sin 
anhörigs räkning. I båda fallen används den här blanketten. Om en anhörig ansöker om godmanskap ska 
den som ansökan gäller också underteckna blanketten, eller på annat sätt visa att han eller hon samtycker till 
godmanskapet (behövs inte om personen inte förstår vad saken gäller, ex dementa). 

Avlägsna släktingar, myndighetspersoner och andra som inte är behöriga att själva ansöka hos tingsrätten 
kan lämna en anmälan till överförmyndarnämnden om att en person behöver hjälp av en god man eller 
förvaltare. Anmälningsblankett finns på www.nykoping.se  
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