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För dig som vill bli god man 
eller förvaltare för vuxen 

 

En god man eller förvaltare kan utses 

till en vuxen person som är i behov av 

hjälp, en så kallad huvudman.  

 

Överförmyndaren utövar tillsyn över 

gode män och förvaltare och 

kontrollerar att de sköter sina uppdrag. 

Överförmyndaren har också till uppgift 

att lämna förslag till tingsrätten på god 

man eller förvaltare. I vissa fall 

förordnar överförmyndaren en god man 

eller förvaltare, till exempel när en god 

man vill avsluta sitt uppdrag som god 

man och det finns ett fortsatt behov av 

godmanskap för huvudmannen.  

 

Uppdraget som god man eller 
förvaltare 
Som god man eller förvaltare ansvarar 

du för en eller flera delar av följande: 

 

Bevaka rätt – till exempel söka bidrag, 

skriva avtal, sälja bostad eller företräda 

huvudmannen vid arvskifte. 

Förvalta egendom – till exempel betala 

räkningar, placera pengar och fördela 

pengar till huvudmannen. 

Sörja för person – till exempel se till 

att huvudmannen har en meningsfull 

fritid, att boendet är bra och att se till så 

att beviljad hjälp fungerar.  

 

Vem kan bli god man och 
förvaltare? 
Uppdraget som god man innebär ett 

stort ansvar. Du måste vara myndig och 

får inte själv ha en förvaltare. Du får 

inte förekomma i Kronofogdens eller 

Polisens register, och inte heller vara 

aktuell inom socialtjänsten för 

ekonomiskt bistånd. 

 

Enligt föräldrabalken, som styr 

överförmyndarens verksamhet, ska en 

god man vara rättrådig, erfaren och i 

övrigt lämplig. Det innebär att du ska 

ha allmänna kunskaper i 

vardagsekonomi, veta hur samhället 

fungerar och kunna uttrycka dig väl i 

skrift och tal. Som god man behöver du 

vara ordningsam och strukturerad och 

kunna uppträda på ett korrekt och 

samarbetsvilligt sätt gentemot din 

huvudman, anhöriga, 

myndighetspersoner med flera. Mer 

specifikt är det uppdragets karaktär 

som är avgörande för vilka krav som 

ställs på den gode mannen.  

 

För att få bli god man behöver du också 

gå en godmansutbildning. Om du gått 

en utbildning som Överförmyndare i 

Samverkan inte varit inblandad i så 

bifogar du ett intyg som visar vilken 

utbildning du har gått till din 

intresseanmälan. Därefter skickas ett 

kunskapstest till dig som du ska göra 

och skicka tillbaka till Överförmyndare 

i Samverkan. 

 

För dig som är anhörig till den du 

önskar bli god man för gäller inte 

utbildningskravet, du behöver dock 

göra ett kunskapstest som visar att du 

har tillräckliga kunskaper för att kunna 

ha ett uppdrag som god man. I övrigt 

behöver du uppfylla kraven enligt 

ovan.  

 

Så här gör du 
Anmäl ditt intresse att bli god man 

genom att skicka in en intresseanmälan 

till Överförmyndare i Samverkan. Du 

hittar e-tjänst och blankett för 

ändamålet på Mölndals Stads hemsida 

molndal.se/overformyndare. 

 

När överförmyndaren mottagit din 

intresseanmälan och gjort kontrollerna 

enligt ovan, bjuds du in till ett 

informationsmöte som Överförmyndare 

i Samverkan arrangerar.  
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