Hur man blir god man,
förvaltare eller förordnad
förmyndare
Överförmyndaren har till uppgift är att
lämna förslag till tingsrätten på god
man, förvaltare eller förordnad
förmyndare.
Överförmyndaren förordnar själv i
vissa fall ställföreträdare.
Viktigt att känna till
Om en ställföreträdare dör, ska
ställföreträdarens dödsbo svara för
redovisning för den enskilde och att
åtgärder vid förvaltningens upphörande
vidtas. Informera alltså dina anhöriga
om du avser att åta dig ett uppdrag som
god man, förvaltare eller förordnad
förmyndare.
Om du vill avsluta ditt uppdrag, är du
skyldig att ha kvar uppdraget tills
överförmyndaren har förordnat en ny
ställföreträdare.

 Du ska ha god kunskap om det svenska
samhället och kunna kommunicera med
myndigheter och enskilda. Uppdragets
karaktär är avgörande för vilka krav
som ställs på den gode mannen. Ålder
är också en faktor som vägs in vid
bedömning av lämplighet.
 Det får inte finnas några intressemotsättningar mellan dig och den
person som du ska hjälpa. Make/sambo
bör därför inte vara god man på grund
av risk för intressekonflikter.
 Du får vara en anhörig till den som
behöver hjälp eller en utomstående
person, men har ingen rätt att bli god
man till en anhörig. Myndiga barn bör i
många fall lämpligen ha annan än
förälder som god man. Det är heller
inte alltid lämpligt eller praktiskt med
flera gode män/förvaltare för en
huvudman.
 Du får inte ha några betalningsanmärkningar, vara i konkurs eller ha
försörjningsstöd hos socialtjänsten.
 Du ska som huvudregel ha genomgått
en utbildning i godmanskap.
Så här går det till:
 Lämna in en intresseanmälan.

Krav på en god man/förvaltare:
 Du ska vara myndig.
 Du får inte själv ha förvaltare.
 Du ska vara rättrådig. Det innebär att
du ska följa gällande lag.
 Du ska vara erfaren och i övrigt
lämplig, ha lämplig kompetens för
uppdraget samt livserfarenhet. Det
gäller såväl ekonomiska frågor som
t.ex. erfarenhet av människor med olika
funktionshinder.

Postadress:
Mölndals stad
431 82 MÖLNDAL

Besöksadress:
Stadshuset Knarrhögsgatan 5
www.molndal.se/overformyndare

 Lämna in ett förvaltarfrihetsbevis för
uppdrag som god man. Kontakta
överförmyndaren i din kommun. Om
du är folkbokförd i Mölndal,
Kungsbacka, Härryda eller Partille
behöver du inte lämna in ett
förvaltarfrihetsbevis.
 Överförmyndarenheten gör en kontroll
av din privatekonomi (hos
kreditupplysningsföretag) och i
polisens belastningsregister, om det
finns anteckningar om dig hos t.ex.
socialtjänsten samt tar ev. kontakt med
din arbetsgivare för referenser.


Du blir inbjuden till ett
samtal/informationsmöte hos
överförmyndaren

Telefon:
031-315 18 80

Fax:
031-315 18 89

Mail:
Ofs@molndal.se

