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Information om god man 
 

Vem kan få en god man? 

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan 

ta hand om din ekonomi eller dina intressen. Då kan du ansöka om att få en god man.  

 

Godmanskap ska bara anordnas om det behövs. God man kan inte fås om man kan få hjälp på 

något annat sätt. Till exempel genom en vän eller släkting som har fullmakt. 

 

Vad är en god man? 
En god man är en man eller kvinna som hjälper dig med din ekonomi, hålla ordning på papper 

och brev och se till att du får den hjälp du behöver. Även om du har en god man är det du 

själv som bestämmer tillsammans med din gode man. 

Vad gör en god man? 
Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara, se över skulder och så vidare. 

Den gode mannen hjälper dig också med att deklarera, ansöka om till exempel bostadsbidrag 

och hjälper dig i kontakten med till exempel banken och hemtjänsten. 

Den gode mannen ska också träffa dig så ofta att han/hon vet att du har det bra i ditt boende 

och att livet fungerar för dig. 

Du träffar din gode man cirka en gång i månaden. Ni kommer sedan överens om hur ni ska 

sköta övrig kontakt med telefon, sms eller e-post. 

Vem kan bli god man? 
Alla som är ärliga, noggranna och ordentliga människor och som tycker om att hjälpa andra 

kan ansöka om att bli god man.  

Den gode mannen kan vara i alla åldrar, ha vilket jobb som helst eller vara pensionär. 

Överförmyndarnämnden kontrollerar att den gode mannen sköter sin egen ekonomi och att 

han/hon inte har begått något brott. Alla gode män kontrolleras hos Polisen, Kronofogden och 

socialtjänsten. 

Hur går det till att få en god man? 
Du kan ansöka om god man själv. Du kan få hjälp med att ansöka av anhöriga, socialtjänsten 

eller omsorgen. Ansökan skickas till Växjö tingsrätt, som beslutar om du har rätt till god man. 

Vad händer när du har ansökt? 
Om du inte själv har något förslag på god man föreslår överförmyndarnämnden en god man. 

Ni bestämmer en tid och träffas och du får berätta vad du behöver hjälp med. Om ni tycker det 

känns bra får du skriva på ett papper där du godkänner gode mannen. 

Det är sedan Växjö tingsrätt som beslutar om du får god man. 

När det är klart får du och den gode mannen ett brev från Tingsrätten. Det är först då som du 

har fått en god man. Den gode mannen kommer sedan att träffa dig och ni planerar hur ni ska 

samarbeta. 
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Kostar det pengar att ha god man? 
Ja, beroende på hur hög din inkomst är, eller om du har mycket pengar på banken så betalar 

du själv. Annars betalar din kommun arvode till din gode man.  

Vad gör överförmyndarnämnden? 
Varje kommun har en överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden är inte den gode 

mannens chef och kan inte säga till den gode mannen vad den ska göra. Men 

överförmyndarnämnden kontrollerar att gode mannen sköter sitt uppdrag. Det är till 

överförmyndarnämnden du ska vända dig om du vill klaga på din gode man. 

Ibland måste den gode mannen fråga överförmyndarnämnden om tillstånd, till exempel om en 

stor summa pengar behöver tas ut från ditt bankkonto. 

En gång om året redovisar den gode mannen hur han/hon har hjälpt dig att sköta dina pengar. 

Överförmyndarnämnden kontrollerar redovisningen så att du kan vara säker på att allt går rätt 

till. 

Hur länge får du ha god man? 
Du får ha god man så länge som du behöver hjälp. Om du inte längre behöver hjälp ska du 

prata med din gode man eller med överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden behöver 

då ett brev skriftligen från dig om att du inte behöver god man längre. Ibland kan man behöva 

byta god man. Då behöver Överförmyndarnämnden också ett skriftligt brev från dig om 

varför du vill byta god man. 

 


