
 

 

ulricehamn.se 

Förordnad god man 
Information från överförmyndaren i Ulricehamns kommun 



Vad gör en förordnad god man? 

En särskilt förordnad god man är en person som hjälper en medmänniska i främst 
ekonomiska frågor. Uppdraget brukar också innebära att bevaka någons rätt eller att sörja för 
hans/hennes person. Du kan läsa mer om de olika delarna som kan ingå i uppdraget längre 
fram.  
 
Omfattningen på uppdraget kan variera beroende på orsaken till förordnandet och 
hälsotillståndet hos den som får hjälpen. Den här typen av ställföreträdarskap är ett 
lekmannauppdrag. 

 

Vem har rätt till en god man? 
De som kan komma ifråga för att få god man är personer som behöver stöd på grund av 
sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden. Det räcker 
alltså inte att den enskilde har svårt att sköta sin ekonomi. I sådana fall får man söka annan 
hjälp, till exempel hos bank eller budgetrådgivning. Även i övrigt bör man pröva andra vägar 
att ge den enskilde stöd innan man ansöker om god man – särskilt gäller detta om hjälpen 
kan ges av någon nära anhörig. 
 

Rättshandlingsförmåga 
Den som fått en god man har inte fråntagits sin rättshandlingsförmåga. Så långt som möjligt 
ska därför den gode mannen samråda med den enskilde.  
 

Ansökan 
Man ansöker om god man genom att kontakta överförmyndaren i Ulricehamns kommun. 
Man kan också vända sig direkt till Borås tingsrätt. Alla kontaktuppgifter finns på sista sidan. 
 
Ansökan kan göras av den enskilde själv eller av någon nära anhörig. I ansökan kan man 
framföra önskemål om vem man vill ska utses till god man. Till ansökan ska även bifogas ett 
läkarintyg. När överförmyndaren fått in en ansökan om god man kompletteras den med 
yttranden från någon som känner till förhållandena, till exempel en biståndshandläggare. 
Närmaste anhöriga får oftast också tillfälle att yttra sig. Om överförmyndaren finner att det 
är lämpligt att en god man förordnas skickas handlingarna till tingsrätten tillsammans med 
ett förslag på lämplig person som kan utses till god man. Därefter fattar tingsrätten beslut i 
ärendet. 
 

Laglig reglering 

De lagliga bestämmelserna om godmanskap finns i föräldrabalken. Där kan man bland annat 
läsa att gode män omsorgsfullt ska fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på bästa sätt 
för den enskilde. Den gode mannen ska anpassa sina insatser till vad den enskilde har svårt 
att göra själv och ska underlätta eller sköta den enskildes kontakter med exempelvis 
vårdgivare, banker och myndigheter. 
 



När det gäller den ekonomiska förvaltningen ska den enskildes medel i rimlig omfattning 
användas för hans/hennes uppehälle och nytta i övrigt. De medel som inte används för 
sådana ändamål ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de 
ger skälig avkastning. 
 

Tillsyn och kontroll 

Den som är förordnad som god man ska varje år lämna en redovisning om sitt uppdrag till 
överförmyndaren. Det finns också regler om spärrar på bankkonton och värdepapper som 
begränsar rätten till uttag. För vissa åtgärder som den gode mannen kan behöva utföra 
behövs tillstånd från överförmyndaren.  
 
Överförmyndarens verksamhet kontrolleras av länsstyrelsen och uppgifter om enskilda inom 
överförmyndarverksamheten skyddas av stark sekretess. 
 

Arvode och ersättning till god man 

För den gode mannens arbete utgår som regel arvode och ersättning för kostnader. Undantag 
är många anhöriga som inte begär något arvode. Arvodet fastställs av överförmyndaren. Som 
grund för detta finns rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Arvodet betalas i de flesta fall med den enskildes egna medel, men kan betalas av kommunen 
om den enskildes betalningsförmåga är svag. 
 

Exempel på vad de olika delarna i uppdraget kan 
innebära 
 
Bevaka rätt 
Kan gälla att bevaka huvudmannens intressen i ett dödsbo. Det kan även innebära insatser 
när en lägenhet ska säljas, sägas upp eller avvecklas, eller vid försäljning av en fastighet. Det 
kan även handla om att ansöka om annat boende, överklaga beslut, ansöka om kontaktperson 
etc. 
 
Förvalta egendom 
Innebär att sköta huvudmannens ekonomi, det vill säga ta hand om pensionsinkomster och 
bidrag, betala räkningar och förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter eller liknande. Det 
kan också handla om att lämna ut fickpengar. 
 
Sörja för person 
Att sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär att den gode 
mannen regelbundet ska besöka den enskilde och ha kontakt med till exempel vårdpersonal 
och hemtjänst. Man ska se till vilka behov av vård och service huvudmannen har, vilka 
sociala kontakter och vilket behov av rekreation som finns med mera. Det kan ibland 
innebära praktiskt stöd, till exempel i samband med flytt eller större inköp. Uppgiften 
innefattar däremot inte att fortlöpande ge den enskilde praktisk hjälp på det sätt som sker 
genom hemtjänst eller personlig assistent. 



Kontakt 

Överförmyndarens expedition är belägen på Höjdgatan 3  
i Ulricehamn. 

 
Expeditionens öppettider 
tisdag 9.00–12.00 
onsdag 9.00–12.00 
torsdag 9.00–12.00 och 13.30–16.00 
 
 
Överförmyndare 
Katarina Claesson, telefon: 0321-59 50 39 
 
Ersättare överförmyndare 
Tommy Mårtensson telefon: 0321-59 50 39 
 
E-postadress: overformyndare@ulricehamn.se 
Postadress: Överförmyndaren, 523 86 Ulricehamn 
 
Du kan läsa mer om överförmyndaren samt fylla i blanketter på 
www.ulricehamn.se/overformyndare 

 

Borås tingsrätt 
Postadress: Box 270, 503 10 Borås. 
Telefon: 033-17 70 00 
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