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Det är en god man och
					förvaltare
Godmanskap är ett
uppdrag som innebär att
den gode mannen utför
uppgifter för någons
räkning.
Uppdraget är viktigt eftersom
tanken med det är att alla i
Sverige ska få lika rätt oavsett
förmåga. Den som har fått en
god man eller förvaltare kallas
huvudman.Den gode mannen
kan hjälpa sin huvudman att
betala räkningar och ta hand
om det hon eller han äger.
Men ibland räcker det inte

med en god man för att hjälpa
en person på ett bra sätt. Om
någon inte kan ta hand om sig
själv eller sin egendom, kan
tingsrätten ordna en förvaltare.
Den som har förvaltare måste,
alltid eller i vissa fall, ha
förvaltarens samtycke för att
ingå avtal eller rättshandla på
andra sätt. En förvaltare råder
alltså ensam över den egendom
som omfattas av förvaltarskapet.
Vid vissa större beslut krävs
också ett godkännande från
överförmyndaren för att
förvaltaren ska kunna agera.

Vem kan bli god man och förvaltare?
Vid ett personligt besök på
enheten diskuteras intresset och
lämpligheten för uppdraget.
Den som finns i polisregistret,

socialtjänstens register eller har
skulder hos kronofogden kan
inte bli god man.
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Stöd till gode män och förvaltare
När du har skickat in din
intresseanmälan och de
nödvändiga personkontrollerna är gjorda är det
dags för dig att få träffa
en handläggare på överförmyndaren.
Handläggaren kommer då att
ge dig information om vad det
innebär att vara god man och
förvaltare, vad du kan förväntas göra och inte göra. Du
får också information om de
praktiska uppgifter som ingår
i ditt uppdrag, till exempel att
göra en årsredovisning.
Efter detta första möte kommer du att få ett till informationsmöte. Detta sker oftast på
kvällstid, tillsammans med en
grupp andra nya gode män och
förvaltare. Det här mötet äger
rum när du har fått ditt första
uppdrag.

Till hjälp får du också en
handbok om god man och
förvaltare. Överförmyndaren
finns också tillgänglig för att
svara dig på frågor som dyker
upp.
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Vad en god man och förvaltare
kan göra
Tingsrätten förordnar god man. Förordnadet kan omfatta en eller
flera olika delar:


Bevaka rätt



Förvalta egendom



Sörja för person

Bevaka rätt
God man och förvaltare ska se
till att huvudmannen får det
han eller hon har rätt till. Det
är huvudmannens intressen
som ska bevakas.





Att bevaka rätt kan exempelvis
vara att:





Ansöka om bostadsbidrag
eller -tillägg, eller andra typer
av bidrag som huvudmannen
kan ha rätt till
Ansöka om åtgärder enligt
lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade
(LSS)





Ansöka om kontaktperson,
hemtjänst eller andra stödfunktioner
Bevaka huvudmannens rättigheter gentemot myndigheter
Bevaka att huvudmannen
får det stöd han eller hon
beviljats
Företräda huvudmannen vid
bouppteckning och arvskifte
om denne har del i dödsbo
Ansöka om skuldsanering om
det finns behov och möjlighet till det.
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Förvalta egendom
Förvalta egendom handlar till
största delen om ekonomisk
förvaltning men det kan också
gälla förvaltning av en specifik

egendom. Syftet är att ställföreträdaren ska ta hand om
huvudmannens ekonomi, göra
budget och betala räkningar.

Sörja för person
Generellt kan sägas att det är
huvudmannens behov som
styr vad som ingår i att sörja
för person. Ställföreträdaren
ska se till att huvudmannen
har möjlighet att ha det så
bra som möjligt genom att se
till att huvudmannen har den
hjälp och de stödfunktioner
som han eller hon behöver och
har rätt till. Ställföreträdaren
ska också genom huvudmannen själv och andra personer
runt huvudmannen hålla sig
informerad om läget så att det
stöd huvudmannen är beviljad
också utförs. Ställföreträdarens
uppgifter som ligger inom
sörja för person ligger också
delvis inom bevaka rätt.

Exempelvis ska ställföreträdaren:




Kontrollera så långt det går
att utförare verkligen utför
det som huvudmannen fått
beviljat och betalar för
Vara en ”spindel i nätet” som
ser till att huvudmannen får
den hjälp han eller hon kan
behöva genom de stödfunktioner som finns tillgängliga

Syftet är att huvudmannen ska
ha det så bra som möjligt. Har
huvudmannen en bra ekonomi
ska tillgångarna i möjligaste
mån användas för att höja
huvudmannens livskvalité.
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Överförmyndaren
Överförmyndaren utövar
genom överförmyndarenheten tillsyn över samtliga
gode män, förvaltare och
förmyndare i kommunen.
Förutom den granskning
som görs av ställföreträdarnas
årliga redovisningar, görs också
kontroller av ställföreträdarna
innan de förordnas. Därutöver
utreds eventuella synpunkter
som kommer in på hur ställföreträdarna sköter sina uppdrag.
Överförmyndarens och enhetens uppgift är att se till huvudmannens bästa. Ytterligare
en del av tillsynen är att en god
man eller förvaltare behöver
ha överförmyndarnämndens
samtycke i vissa fall.
Överförmyndarens samtycke
krävs bland annat vid:


Uttag från konton som är
överförmyndarspärrade



















Köp av aktier
Placering i olika former av
försäkringar
Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller
tomträtt
Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt eller
annan lös egendom
Uthyrning av del av eller hel
fastighet eller bostadsrätt
Utlåning av huvudmannens
egendom
Upptagande av lån för huvudmannens räkning
Drivande av en rörelse som
medför bokföringsskyldighet
Arvskifte, samtycket ske ges
innan skiftet verkställs
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Arvode
Överförmyndaren utövar genom
överförmyndarenheten tillsyn
över samtliga gode män, förvaltare och förmyndare i kommunen.
Gode mannen har rätt till ett
skäligt arvode.
När gode mannen årsredovisat

uppdraget och överförmyndaren
granskat redovisningen bestäms arvodet, vilket beräknas
i procent av prisbasbeloppet
beroende på de insatser som
gode mannen har förordnats för
och utfört.

När uppdraget upphör
Uppdraget kan upphöra genom
beslut av tingsrätten eller i vissa
fall överförmyndaren.
Upphörandet gäller från beslutsdatum om inget annat anges i
beslutet. Avlider huvudmannen
upphör uppdraget på dödsdagen.

En god man eller förvaltare kan
begära sig själv entledigad från
uppdraget, men måste kvarstå och
fullgöra sitt uppdrag fram till dess
att överförmyndaren förordnat en
efterträdare.

Sekretess
Överförmyndarens verksamhet
omfattas av sekretess enligt 32
kap 4-5 §§ i lagen om offentlighet och sekretess. Huvudmannen har dock alltid rätt att se de
handlingar som finns i hans eller

hennes ärende. Även huvudmannens make eller sambo och
de närmaste anhöriga enligt
arvsordningen har den rätten till
insyn.
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Norrköpings kommun. För dig. För alla. För det goda livet.
I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del
av välfärden. Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är
att skapa, utveckla och leverera välfärdstjänster till medborgare och
verksamheter i vårt område.
Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra 9 000
medarbetare.Genom att planera och driva en ständig utveckling av
miljöer, boende, näringlivsklimat och service till medborgarna skapar
vi förutsättningar för ett nytt, spännande Norrköping. En kreativ
mötesplats för människor och möjligheter.
Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på www.norrkoping.se

ÖVERFORMYNDARENHETEN
Adress: Repslagaregatan 3, 602 25 Norrköping
Tel: 011-15 11 69
www.norrkoping.se

