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HUVUDMANNENS SAMTYCKE

Ifylls av tingsrätten:

- BILAGA TILL ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV
GOD MAN/FÖRVALTARE

Läs upplysningar och information på sidan 2
innan du fyller i blanketten
HUVUDMAN (den som ansökan avser)
Förnamn:

Personnummer:

Efternamn:

SAMTYCKER DU TILL ATT GOD MAN/FÖRVALTARE FÖRORDNAS FÖR DIG? 

Ja, samtycker till att god man förordnas

Nej, samtycker inte till att god man förordnas

Ja, samtycker till att förvaltare förordnas

Nej, samtycker inte till att förvaltare förordnas
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GOD MAN/FÖRVALTARE SOM FÖRESLAGITS FÖR MIG
Förnamn:

Personnummer:

Efternamn:

Telefonnummer:

Folkbokföringsadress:

Postadress:

E-post:

Jag samtycker till den god man/förvaltare som föreslagits för mig
Jag samtycker inte till den god man/förvaltare som föreslagits för mig
ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

Jag är medveten om att jag betalar den gode mannens/förvaltarens arvode om min skattepliktiga
inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet per år eller om mina banktillgångar överstiger två
gånger prisbasbeloppet. I övriga fall bekostar kommunen den gode mannens/förvaltarens arvode.

UNDERTECKNANDE
Ort

Datum

……………..………….…………

.……………………………………...

Namnteckning

………………………….…………………………………………………….
Info om GDPR: https://www.domstol.se/lycksele-tingsratt/GDPR
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UPPLYSNINGAR TILL BLANKETTEN
Denna blankett är tänkt att användas som bilaga vid ansökan om god
man/förvaltare.
När en anhörig/närstående eller överförmyndaren önskar ansöka om
att en god man/förvaltare förordnas för en person, är det en
förutsättning att samtycke inhämtas från personen om det är möjligt.
Det är viktigt att fylla i blanketten så fullständigt som möjligt och med
aktuella uppgifter. Glöm inte att underteckna blanketten och att bifoga den
som bilaga till ansökan, innan den skickas in.
När ansökan klar ska den, samt eventuella bilagor, ges in till tingsrätten
inom vars område huvudmannen är folkbokförd. Om huvudmannen inte
är folkbokförd i Sverige är tingsrätten i den ort där han eller hon vistas
behörig. I övriga fall skickas ansökan till Stockholms tingsrätt.

HUR DU FYLLER I BLANKETTEN
 Om ansökan avser förordnande av förvaltare, men du anser att en god
man skulle vara tillräckligt för att tillgodose ditt behov, då kan du välja
att samtycka till att en god man förordnas, men inte till att en förvaltare
förordnas.

INFORMATION OM GOD MAN OCH
FÖRVALTARE
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Angående samtycke och utredning
- Om huvudmannens tillstånd är sådant att det inte hindrar att hans eller
hennes mening inhämtas (dvs. huvudmannen förstår vad godmanskap
innebär och tar inte psykisk skada av att känna till ansökan) är en
förutsättning för att förordna god man/förvaltare att samtycke från
huvudmannen finns. Det krävs dock även i dessa fall någon form av
utredning som visar på behovet av god man/förvaltare.
Om huvudmannens tillstånd är sådant att det hindrar att hans eller hennes
mening inhämtas krävs att ett läkarintyg bifogas. (Bör utfärdas på av
socialstyrelsen fastställd blankett (www.socialstyrelsen.se)). Intyget ska utvisa
om huvudmannens tillstånd är sådant att det hindrar att hans eller hennes
mening inhämtas. Kan den enskilde höras muntligen utan att detta medför
skada för honom eller henne? Är den enskildes tillstånd sådant att han eller
hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller? Dessutom krävs social
utredning eller liknande utredning.
Vem som kan utses till god man eller förvaltare
Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig
person.
Arvode till god man/förvaltare
Som huvudregel är det huvudmannen, dvs den som ansökan avser, som
betalar den gode mannens/förvaltarens arvode. Detta gäller om
huvudmannens skattepliktiga inkomst överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet
per år eller om huvudmannens banktillgångar överstiger två gånger
prisbasbeloppet. I övriga fall bekostar kommunen den gode mannens/
förvaltarens arvode.
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