DANDERYDS KOMMUN
Överförmyndarnämnden

Ansökan - God man och förvaltare

Skickas till: Attunda Tingsrätt, Box 940, 191 29 Sollentuna

Personen i behov av godmanskap/förvaltarskap
Namn

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Postadress

Vistelseadress

Postnummer

Postadress

Telefon, bostad

Telefon, mobil

Ansökan omfattar (se sidan 2)
□ Godmanskap
□ Förvaltarskap

E-post

Ansökan avser (se sidan 2)
□ Bevaka rätt □ Förvalta egendom □ Sörja för person

Skäl till ansökan (ange bland annat om fullmakt finns och varför den ej är tillräcklig)

Kontaktuppgifter till den enskildes läkare
□ Har ingen läkarkontakt □ Har läkare

Namn

Telefon

Kontaktuppgifter till den enskilde barn eller anhöriga
□ Barn
Namn
Gatuadress
□ Anhörig
□ Barn
Namn
Gatuadress
□ Anhörig
□ Barn
Namn
Gatuadress
□ Anhörig
Förslag på god man/Förvaltare
Namn

Arbetsplats

Postnummer

Telefon, dagtid

Postnummer

Telefon, dagtid

Postnummer

Telefon, dagtid

Personnummer

Gatuadress

Postnummer

Telefon

E-post

Postadress

Den person som förordnas till god man eller förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och övrigt lämplig. Som en del av
lämplighetsprövningen kontrollerar överförmyndarnämnden alla som vill bli god man eller förvaltare om han eller hon
förekommer i kronofogdens register eller polisens belastningsregister.

Underskrift
Underskrift, Sökande

Namnförtydligande

Underskrift, behjälplig med ansökan

Namnförtydligande

Datum, ort
Genom att underteckna denna blankett godkänner du att de uppgifter som lämnas på denna blanketten och i övrigt underlag
får delges tillfrågad ställföreträdare vid rekrytering.
Information om vad som bifogas ansökan finns på nästa sida av blanketten.
Överförmyndarnämnden
Djursholms slott
Box 66
182 05 Djursholm

Tel 08/568 910 15
Tel 08/568 910 00
Fax 08/568 910 19

Tfntider: Mån – ons 9.00 – 11.00, To 13.00-15.00
Hemsida: www.danderyd.se
E-post/Mail: overformyndaren@danderyd.se

DANDERYDS KOMMUN
Överförmyndarnämnden
Nedanstående handlingar ska bifogas ansökan:
God man:
¤ Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av god man
¤ Skriftligt samtycke från huvudmannen (om det är möjligt)
¤ Läkarintyg krävs om huvudmannens hälsotillstånd hindrar att dennes mening inhämtas
¤ Yttrande från närstående, till exempel make, sambo, barn (Krävs inte formellt när huvudmannen själv
ansökt om god man eller har medgivit att god man förordnas. Överförmyndarnämnden har ändå vanligtvis
detta som rutin)
¤ Kopia på eventuell befintlig fullmakt utställd av huvudmannen
Förvaltare:
¤ Skrivelse från kurator, biståndsbedömare, etc. som styrker behovet av förvaltare ¤ Skriftligt samtycke
från huvudmannen (om det är möjligt)
¤ Läkarintyg eller annan likvärdig utredning från en kompetent befattningshavare på en vårdinrättning
¤ Yttrande från närstående, till exempel make, sambo, barn
Förordnandet kan omfattas av bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person:
Bevaka rätt innebär att gode mannen/förvaltaren tillvaratar huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, till
exempel bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid uppsägning, försäljning/ avyttring av bostad, ansöker om
skuldsanering med mera. Det innebär även att gode mannen/förvaltaren bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse,
till exempel ansöker om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler hyresförändring, överklagar beslut med mera.
Förvalta egendom innebär att gode mannen/förvaltaren sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar
fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera, tillser att huvudmannens egendom är tillfredsställande
försäkrad och så vidare.
Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att gode mannen/ förvaltaren ska tillse att
huvudmannen får den vård och omsorg hon/han behöver och har rätt till. Det kan till exempel avse att påtala behov av fler
hemtjänsttimmar, tillse att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst, hjälpa huvudmannen med större
inköp som exempelvis möbler, radio och TV med mera.
Observera skillnaden mellan god man och förvaltare:
God man En god man fungerar som ställföreträdare för huvudmannen vilken dock behåller sin rättsliga handlingsförmåga.
Gode mannen skall inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga
hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa
rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.
Förvaltare Huvudmannen förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga och förvaltaren får i motsvarande utsträckning
rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning. Förvaltaren är inte beroende av huvudmannens samtycke för att
kunna vidta olika åtgärder och handlar således på eget ansvar för huvudmannens räkning. Förvaltarskapet skall vara
flexibelt och anpassas till huvudmannens behov i varje enskilt fall och kan således omfatta enbart viss egendom eller vissa
angelägenheter.
Registerkontroll - Föreslagen ställföreträdare ska lämna in följande underlag:
•
•
•

Utdrag från Belastningsregistret. Beställ utdraget från Rikspolisstyrelsen. Observera att du inte får öppna kuvertet
innan du skickar in det till överförmyndarnämnden.
Registerutdrag visande betalningsanmärkningar och skuldsaldo från Kronofogdemyndigheten. Beställ
registerutdraget via e-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se
Om du inte är folkbokförd Danderyds kommun behöver du lämna in ett förvaltarfrihetsbevis som visar att du inte
har förvaltare. Beställ personbevis från Skatteverket. Skicka personbeviset till
överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd och skriv att du vill ha ett
förvaltarfrihetsbevis. De kommer att skicka tillbaka förvaltarfrihetsbeviset till dig. Skicka därefter in beviset till
Danderyds överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden
Djursholms slott
Box 66
182 05 Djursholm

Tel 08/568 910 15
Tel 08/568 910 00
Fax 08/568 910 19

Tfntider: Mån – ons 9.00 – 11.00, To 13.00-15.00
Hemsida: www.danderyd.se
E-post/Mail: overformyndaren@danderyd.se

