Ansökan skickas till Växjö tingsrätt, Box 81, 351 03 Växjö
Bifoga läkarintyg

Ansökan om god man/förvaltare
1. Person i behov av god man eller förvaltare
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postort

Vistelseadress om annan än ovan

Postnummer

Postort

Telefonnummer (hem och mobil)

E-post

2. Ansökan gäller
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.”

3. Hälsoskäl
Sjukdom

Psykisk störning

Försvagat hälsotillstånd

Liknande förhållanden (beskriv nedan)

4. Behov av hjälp
Bevaka rätt (Företräda den enskilde, t ex gentemot myndigheter och enskilda. T ex ansöka om insatser enligt LSS,
överklaga beslut, företräda vid fastighetsförsäljning eller bouppteckning.)
Förvalta egendom (Bistå den enskilde med dennes ekonomi genom att t ex betala räkningar och hantera fickpengar för den
enskilde, betala av skulder, se över tillgångar mm.)
Sörja för person (Se till att den enskilde har det som han/hon behöver i sitt boende, att den enskilde får den vård som
han/hon är berättigad till och att dennes behov i övrigt tillgodoses. T ex kontakter med boende och sjukvård)
Bevaka rätt vid specifik händelse (om behovet endast gäller en speciell rättshandling t ex att bevaka rätt vid försäljning av
fastighet, arv mm). Ange nedan vilken specifik händelse det gäller, t ex vilken fastighet eller vilket dödsbo.

Vad behöver personen ha hjälp med? Beskriv konkreta åtgärder som behövs:
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5. Annan hjälp och stöd som finns sedan tidigare
Förmedlingsmedel
Personligt ombud

Autogiro

Hemtjänst

Boendestöd

Skuld och budgetrådgivning

Fullmakt

Kontaktperson

Personlig assistent

Hjälp av anhöriga, ange vilka anhöriga och vilken hjälp:

Varför är nuvarande insatser inte tillräckliga?

Hur ser ekonomin ut (t ex finns skulder eller större tillgångar)?

Om fullmakt/framtidsfullmakt finns, vad omfattar fullmakten? Vem innehar fullmakten? (bifoga kopia av eventuell fullmakt)

6. Uppgifter om kontaktpersoner och anhöriga (viktigt att ange aktuella kontaktpersoner samt telefonnummer)

7. Förslag på god man/förvaltare
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon

E-post

Relation till personen ansökan avser

Postort

Personen är kontaktad

Ja □ Nej □

8. Underskrift ansökan
Om ansökan görs av personen i behov av god man: Jag ansöker om att god man/förvaltare förordnas för mig enligt ovan
angiven omfattning. Jag samtycker även till eventuellt i ansökan föreslagen god man/förvaltare. Jag är också informerad och
medveten om att arvode till god man/förvaltare kan komma att betalas av mig beroende på min inkomst och/eller mina tillgångar
(FB 12 kap 16§).
Datum

Ort

Underskrift

Namnförtydligande

Har varit behjälplig med ansökan

Ansöker för annan person

Namn och namnförtydligande

E-post

Relation till sökande

Telefon

