Skriv ut

ANMÄLAN OM BEHOV AV
GOD MAN/FÖRVALTARE

Överförmyndarkontoret
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga;
Besöksadress: Storgatan 52, Forshaga
E-post: ofn@forshaga.se;
Tel växel: 054-17 20 00; Fax: 054-87 48 01

avseende behov av god man eller förvaltare
enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 §
Kryssa för det anmälan avser
God man
Förvaltare

(Se information sist i dokumentet)
Person anmälan gäller (den enskilde), namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Vistelseadress, om annan än ovan

Anmälare, namn och titel

Arbetsplats

Adress till arbetsplatsen
Tel arbete

Postnummer

Tel mobil

Ort

E-postadress

I vilken omfattning/med vad behöver den enskilde hjälp? (Omfattningen bör ha stöd i ev. bifogat läkarintyg)

Bevaka sin rätt (rättsliga angelägenheter)
Förvalta sin egendom (ekonomisk förvaltning)
Sörja för sin person (personlig omvårdnad)
Bevaka sin rätt för tillfälligt/särskilt fall

(om behovet bara gäller speciell rättshandling eller liknande)

Övriga kommentarer

Huvudmannen behöver hjälp med ovan nämnda på grund av
Sjukdom, nämligen
Psykisk störning, nämligen
Försvagat hälsotillstånd, nämligen
Liknande förhållande, nämligen

Spara på min dator

Vad har gjort att behovet har uppstått just nu?

Hur har behovet tillgodosetts tidigare?

Vem sköter ekonomin idag?

Har den enskilde utfärdat fullmakt?
Ja

Nej

om nej, varför?

Har personen som ansökan gäller förmåga att utfärda en fullmakt
Ja

Nej

om nej, varför?

Har personen som ansökan gäller förmåga att söka hjälp
Ja

Nej

om nej, varför?

Vilka omständigheter gör att den enskilde har behov av god man/förvaltare (fysiskt/psykiskt funktionshinder eller
andra svårigheter), på vilket sätt visar sig problemen?

Vilka konkreta åtgärder/handlingar förväntas en god man/förvaltare utföra för den enskildes räkning?
Beskriv konkret vad den enskilde behöver hjälp med.

När anmälan gäller förvaltarskap: Varför är det inte tillräckligt med godmanskap?

Har den enskilde tidigare haft god man eller förvaltare?

Ja

Nej

Uppgifter om ekonomiska förhållanden, redogör för den enskildes inkomster och utgifter, tillgångar och skulder,
om möjligt.

Uppgifter om boendesituation, ev. även kontaktperson (ange telefonnummer) inom hemtjänst, särskilt boende,
boendestöd m.m.

Andra myndighets- och sjukvårdskontakter, t.ex. biståndbedömare mm inom socialtjänst, LSS-handläggare,
kurator, läkare/sjuksköterska m.m. (ange även telefonnummer).

Namn, adress, telefonnummer och släktrelation till närmast anhöriga.

Bilagor som skall lämnas tillsammans med anmälan
1. Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-4) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se
Bifogas
Lämnas senare
2. Personbevis för den ansökan gäller Kan beställas på skatteverket. OBS! endast vid egen ansökan ej vid anmälan från kommunen och sjukvården.
Bifogas
Lämnas senare
3. Social utredning
Bifogas

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning anmälare

Namnförtydligande

(om inte sådana uppgifter lämnats ovan) Utfärdas av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården.

Lämnas senare

Om den anmälan gäller kan (skall framgå av bifogat läkarintyg) samtycka till godmanskapet/förvaltarskapet kan det ske
genom undertecknande här nedan.
Jag samtycker till att god man/förvaltare förordnas för mig i ovan angiven omfattning och är medveten om att jag
själv kan få komma att betala gode mannens/förvaltarens arvode
Ort och datum

Namnteckning den anmälan gäller

Namnförtydligande

Förslag på god man/förvaltare
Namn

Yrke/sysselsättning

Adress

Tel arbete

Postnummer

Mobiltelefon

Ort

E-postadress

Av 11 kap. 4 § och 7 § föräldrabalken framgår följande:
4 § 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 dock inte meddelas
utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att
hans eller hennes mening inhämtas.
7 § Om någon befinner sig i en sådn situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig själv 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. Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och
får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.
Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdragets omfattning.
Ansökan eller anmälan?
Ansökan om godmanskap får, enligt 11 kap. 15 § föräldrabalken, göras av den som ansökan gäller, dennes
maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs bröstarvingar, föräldrar och syskon, samt av överförmyndaren.
Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man/förvaltare. Det finns för dessa dock
möjlighet att påtala behov av god man eller förvaltare för någon genom att anmäla behovet till överförmyndaren eller tingsrätten.
Ansökan skickas till Värmlands tingsrätt.
Socialtjänstens skyldighet
Socialnämnden har, enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen och 15 § LSS, skyldighet att anmäla till
överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör utses för någon.
Till ansökan om anordnande av godmanskap ska bifogas:
- Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2007-01), och/eller
- Social utredning

Skriv ut

Spara på min dator

