
För egen del Som anhörig/ombud

Ansökan om god man & förvaltare

* Obligatoriska fält

1 Roll som inloggad

1.1 Jag som loggar in fyller i tjänsten:* (Du kan endast välja ett alternativ) 

1.2 Om anhörig/ombud, ange personnummer på den det gäller

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Nej Ja

2 Dina uppgifter

2.1 Personnummer*

2.2 Förnamn*

2.3 Efternamn*

2.4 Adress*

2.5 Postnummer*

2.6 Ort*

2.7 E-post*

2.8 Telefon

2.9 Mobil

2.10 Är vistelseadress annan än ovan?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

2.11 Adress

2.12 Postnummer

2.13 Ort

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Nej Ja

God man Förvaltare

Bevaka rätt Bevaka rätt vid särskild rättshandling

Förvalta egendom Sörja för person

3 Uppgifter om den det gäller
3.1 Personnummer*

3.2 Förnamn*

3.3 Efternamn*

3.4 Adress*

3.5 Postnummer*

3.6 Ort*

3.7 E-post

3.8 Telefon

3.9 Mobilnummer

3.10 Är vistelseadress annan än ovan?* (Du kan endast välja ett alternativ) 

3.11 Adress

3.12 Postnummer

3.13 Ort

4 Information ansökan
4.1 Ansökan gäller behov av* (Du kan endast välja ett alternativ) 

4.2 Det behövs stöd i att*

4.3 Vilka omständigheter gör att finns behov av god man eller förvaltare och på vilket sätt visar sig detta?

4.4 Vilket stöd behövs från en god man/förvaltare?

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Ja, biståndshandläggare Ja, socialsekreterare

Ja, annan kontaktperson Nej

Ja Nej

Jag är medveten om att om mina beskattningsbara
inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, eller om
mina banktillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet,
ska gode mannens arvode betalas av mig.

4.5 Läkarintyg

4.6 Social utredning

4.7 Personbevis

4.8 Finns det en kontakt i kommunen sedan tidigare? (Du kan endast välja ett alternativ) 

4.9 Förnamn

4.10 Efternamn

4.11 Befattning

4.12 E-post

4.13 Telefonnummer dagtid

4.14 Vem har hand om personens ekonomi idag?

4.15 Finns det någon fullmakt för ekonomin i dagsläget? (Du kan endast välja ett alternativ) 

4.16 Förnamn

4.17 Efternamn

4.18 Telefonnummer

4.19 E-post

4.20 Varför anser man att denna fullmakt inte räcker till i fortsättningen?

4.21 *

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Ja Nej

5 Anhöriga & förslag på god man/förvaltare

5.1

1. Namn 2. Namn

1. Telefonnummer 2. Telefonnummer

1. E-post 2. E-post

1. Relation 2. Relation

3. Namn 4. Namn

3. Telefonnummer 4. Telefonnummer

3. E-post 4. E-post

3. Relation 4. Relation

5.2 Finns det ett eget förslag på god man/förvaltare? (Du kan endast välja ett alternativ) 

5.3 Förnamn

5.4 Efternamn

5.5 Adress

5.6 Postnummer

5.7 Ort

5.8 Telefonnummer

5.9 E-post

5.10 Relation till huvudman

Sökandes underskrift

Ort och datum

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Underskrift

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Medsökande

Ort och datum

Underskrift

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Anvisningar för blankett

InfoPage

 

En god man eller en förvaltare företräder dig om du behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska
och personliga intressen. Det kan till exempel handla om att se till att dina räkningar blir betalda och att du får de
insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver. Du som har god man eller förvaltare kallas för
huvudman. Behörig att ansöka om god man eller förvaltare är den som ansökan avser (om denne är över 16 år),
förmyndare, sambo/make/maka samt de närmaste släktingarna. Övriga kan istället göra en anmälan om behov. 

Denna e-tjänst behöver sökande signera med e-legitimation (BankID).  Får du hjälp med din ansökan av någon
annan, t.ex. en anhörig, ska även de signera med sitt bank-ID som medsignerare.

Har du inte bank-ID? Då kan du vända dig till kommunens kundtjänst som kan agera ombud å dina vägnar.
Detta kräver att du kan uppvisa legitimation för dem. 

Har du några frågor om ansökan om god man eller förvaltare? Du kan läsa mer om det på vår hemsida här eller
kontakta oss på 0435-39000.

 

Hantering av personuppgifter.

Mer information om hur vi hanterar Era personuppgifter finner Ni här.

 

1 Roll som inloggad

Anvisningar för fält

1.1 Jag som loggar in fyller i tjänsten: Beskrivning

För egen del

Som anhörig/ombud När du gör en ansökan om anhörig/ombud gör du
detta på uppdrag av den ansökan gäller. Det innebär
att du har tillåtelse att göra detta från personen samt
att du blir den som tar del av uppdateringar gällande
ansökan.

2 Dina uppgifter

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Kontaktuppgifter

2.10 Är vistelseadress annan än ovan? Beskrivning

Nej

Ja

3 Uppgifter om den det gäller

3.10 Är vistelseadress annan än ovan? Beskrivning

Nej

Ja

4 Information ansökan

Anvisningar för fält

4.1 Ansökan gäller behov av Beskrivning

God man En god man utses för att hjälpa eller ta ansvar för en
person som inte klarar av att bevaka sin egen rätt, ta
hand om sig själv eller ansvara för sin egendom.
Huvudmannen har kvar sin rättsliga
handlingsförmåga, har full förfoganderätt över sina
konton och får ingå avtal.

Förvaltare Den avgörande skillnaden mellan ett godmanskap
och ett förvaltarskap är att huvudmannen blir av med
sin rättshandlingsförmåga för det som förvaltarskapet
omfattar. Beroende på omfattningen kan
huvudmannen inte skriva under avtal/lån/kontrakt eller
bestämma över sin ekonomi. Syftet är att
huvudmannen skyddas alltså från att göra handlingar
som missgynnar hen själv och det finns inte heller
samma risk för att hen blir utnyttjad av andra.

4.2 Det behövs stöd i att Beskrivning

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Bevaka rätt Innebär att företräda huvudmannen gentemot
samhället och olika myndigheter på områden där
huvudmannens intressen behöver bevakas. Detta kan
vara att göra ansökningar om t.ex. stöd via LSS,
skuldsanering, bostadsbidrag samt överklagande av
myndighetsbeslut som anses vara felaktiga.

Bevaka rätt vid särskild rättshandling Innebär att i någon särskild rättshandling ta tillvara
huvudmannens intressen, t.ex. genom att bevaka rätt i
dödsbo, ingå avtal samt bevaka ärenden hos tingsrätt
och hyresnämnd.

Förvalta egendom Innebär stöd med att betala räkningar, göra
månadsbudget, lämna fickpengar, förvalta kapital
m.m.

Sörja för person Innebär att bevaka huvudmannens personliga
intressen, t.ex. samordna boende, vård och
medicinering. Det innebär också att initiera och
uppmuntra att huvudmannen har ett meningsfullt
dagligt liv, får aktivering, social tillhörighet samt drar
nytta av sina tillgångar genom exempel
frititdsaktiviteter. En ställföreträdare samordnar men
utför inte omsorgen själv.

4.7 Personbevis

Personbevis är ett utdrag från
folkbokföringsregistret som visar vilka uppgifter
som finns om dig, till exempel namn, adress och
civilstånd. Detta kan beställas av Skatteverket.

4.8 Finns det en kontakt i kommunen
sedan tidigare?

Beskrivning

Ja, biståndshandläggare

Ja, socialsekreterare

Ja, annan kontaktperson

Nej

4.15 Finns det någon fullmakt för
ekonomin i dagsläget?

Beskrivning

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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Ja

Nej

4.21 Beskrivning

Jag är medveten om att om mina beskattningsbara
inkomster överstiger 2,65 gånger
prisbasbeloppet, eller om mina banktillgångar
överstiger 2 gånger prisbasbeloppet, ska gode
mannens arvode betalas av mig.

5 Anhöriga & förslag på god man/förvaltare

5.2 Finns det ett eget förslag på god
man/förvaltare?

Beskrivning

Ja

Nej

6 Sammanfattningssida

7 Sign

8 Tacksida

Postadress 
Perstorps kommun 

284 85 Perstorp  

Besöksadress 
Torget 1 
Telefon: 0435-390 00 vxl 
Fax: 0435-35551  

E-mail: kommunhuset@perstorp.se 
Bankgiro: 206-3857 
Organisationsnummer: 212000-0910 
www.perstorp.se
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