
Ansºkan om fºrordnande av god man eller fºrvaltare enligt fºrªldrabalken 11 kap 4 Ä respektive 7 Ä f¬r gºras av den ansºkan avser. 
Syftet med blanketten ªr att utreda om fºrutsªttningarna fºr godmanskap eller fºrvaltarskap ªr uppfyllda och att behov i fºrªldrabalkens 
mening av s¬dan  stªllfºretrªdare fºreligger. Om man vill ansºka om god man sjªlv bºr man ta kontakt med n¬gon inom socialtjªnsten 
eller sjukv¬rden fºr att f¬ hjªlp med att fylla i blanketten. Det ªr ocks¬ en stor fºrdel om n¬gon inom socialtjªnsten eller sjukv¬rden kan  
tillstyrka att godmanskap eller fºrvaltarskap bºr anordnas. 
 
Skicka ansºkan till: 
Gªllivare tingsrªtt 
Box 23 
982 21 Gªllivare 

ANS¥KAN TILL TINGSR TTEN  
Avseende behov av god man eller  
fºrvaltare enligt 11 kap 4 och 7 ÄÄ  
fºrªldrabalken (egen ansºkan) 
 

Kryssa fºr det ansºkan avser 
          

        God Man 
      Fºrvaltare 

1.Sºkande (Den som vill ha god man eller fºrvaltare) 

 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan ªn ovanst¬ende) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress e-postadress 

2. Jag behºver hjªlp i fºljande 
 om fattning. 
 

       Bevaka min rªtt 
              

       Fºrvalta min egendom 
             

       Sºrja fºr min person 
             
 
 

       Bevaka min rªtt avseende viss rªttshandling nªmligen:  
 
3. ¥vriga upplysningar: 

Om n¬gon p¬ grund av sjukdom, psykisk stºrning, fºrsvagat hªlsotillst¬nd 
eller liknande fºrh¬llande behºver hjªlp med att bevaka sin rªtt, fºrvalta sin 
egendom eller sºrja fºr sin person, skall rªtten, enligt fºrªldrabalken 11 kap 
4 Ä, om det behºvs, besluta att anordna godmanskap fºr honom eller henne. 
Ett s¬dant beslut f¬r inte meddelas utan samtycke av den fºr vilken  
godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillst¬nd hindrar att hans 
eller hennes mening inhªmtas. Om den enskilde ªr ur st¬nd att v¬rda sig eller 
sin egendom, kan enligt 11 kap 7 Ä fºrªldrabalken fºrvaltarskap anordnas. 
 



Besvara gªrna fr¬gorna i sªrskild bilaga om utrymmet inte rªcker till. 

4. Vilka omstªndigheter gºr att ovan du har behov av god man och p¬ vilket sªtt visar sig 
problemen ?  

5. Vad har gjort att behov av hjªlp har uppst¬tt just nu? Hur har behovet tillgodosetts tidiga-
re? 

6. Har du tidigare utfªrdat fullmakt till n¬gon? Om ja, vad gºr att det inte ªr tillrªckligt med 
fullmakt fºr att uppfylla ditt behov av hjªlp ? 



7. Vad gºr att ditt behov av hjªlp inte kan tillgodoses p¬ ett mindre ingripande sªtt, t ex ge-
nom fullmakt, banktjªnster, hjªlp fr¬n anhºriga eller hjªlp ifr¬n socialtjªnsten eller andra 
samhªllsinsatser ? 

8. Uppgifter om boendeform och eventuell kontaktperson inom hemtjªnst eller sªrskilt boen-
de.  ven uppgifter om boendestºd m m (ange ªven telefonnummer) samt planerade fºrªnd-
ringar i boendet. 

9. Andra myndighets- och sjukv¬rdskontakter, t ex tjªnstemªn inom socialtjªnsten s¬som 
socialsekreterare, bist¬ndsbedºmare eller LSS-handlªggare (ange ªven telefonnummer). 



10. Namn adress och telefonnummer och slªktrelation till nªrmast anhºriga.  ven uppgift 
om annan som st¬r dig nªra. 

11. Som god man eller fºrvaltare ºnskar jag (om du har n¬gon person som du ºnskar ska  
fºrordnas som god man eller fºrvaltare fºr dig): 
 
Namn: 
 
 
Adress: 
 
 
Telefonnummer: 

Bilagor som skall lªmnas tillsammans med anmªlan 

 
Underskrifter 

 

1Personbevis Kan bestªllas hos skattemyndigheten eller bestªllas p¬ skattemyndighetens hemsida www.skattemyndigheten.se 

2 Social utredning (om inte s¬dana uppgifter lªmnats ovan) Utfªrdas av befattningshavare inom socialtjªnsten eller sjukv¬rden. 

Ort och datum 

Namnteckning sºkanden 

Namnfºrtydligande 

http://www.skattemyndigheten.se/�


Det ªr en stor fºrdel om befattningshavare fºr socialtjªnsten eller sjukv¬rden kan yttra sig om behovet av 
god man eller fºrvaltare genom undertecknande hªr nedan. Kryssa i det fºrordnande som avses. 
 
òJag tillstyrker att  

 god man 

 fºrvaltare  
 förordnas för sökanden i ovan angiven omfattning” 
 

 
 

Ort och datum 

Namnteckning fºretrªdare fºr socialtjªnsten eller sjukv¬rden 

Namnfºrtydligande 

Titel eller befattning Arbetsplats 

Adress till arbetsplatsen Postnummer Ort 

Tel arbete Tel mobil e-postadress 
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