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För– och efternamn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

Eventuell vistelseadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

För– och efternamn Personnummer 

Gatuadress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

       Bevaka din rätt (till exempel ansökningar till myndigheter, avtal och överklaganden) 

       Förvalta din egendom (till exempel sköta ekonomin och betala räkningar) 

       Sörja för din person (bevaka personliga intressen som boende, sociala kontakter och sysselsättning) 

       Bevaka din rätt i särskild angelägenhet 

(vad gör att du behöver en god man eller förvaltare?)

Observera! I blanketten avser ”du” den ansökan gäller. 

Bifoga gärna 

 läkarintyg för godmanskap eller förvaltarskap

 social utredning från socialtjänst eller sjukvård som

styrker behovet av god man eller förvaltare.

Ansökan om: God man 

Förvaltare 
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(till exempel anhöriga eller socialtjänst) 

 Ja  Nej  Om ja, beskriv då vilken hjälp du har fått, varför du inte kan få den i fortsättningen eller om den inte är tillräcklig. 

Hur ser din ekonomiska situation ut idag? Vem sköter din ekonomi? Har du några eventuella skulder? 

(OBS! Denna fråga fylls enbart i om ansökan gäller förvaltare.) 

Varför behöver du en förvaltare? 

(till exempel anhöriga, hemtjänst, kurator, LSS-handläggare)

(Lämnas tomt om det inte finns något förslag)

För– och efternamn Personnummer 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress Telefonnummer 

Titel Namn Arbetsplats Telefon/e-post 

Observera! Du kan själv få betala arvodet för den gode mannen eller förvaltaren. Genom att skriva under accepterar du detta. 

Ort och datum Ort och datum 

Namnteckning för dig som ansökan gäller (om så är möjligt) Namnteckning anhörig 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Skicka ansökan till tingsrätten. Du hittar rätt tingsrätt genom att fylla i huvudmannens postnummer på 

Domstolsverkets webb-plats: www.domstol.se 
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