
 SAMTYCKE                                                    Dnr 

 

 

 

 Samtycke till  
 
Godmanskap     Förvaltarskap  

  

 
Jag samtycker till att: 

  

  
 

   

 Namn  Personnummer 
     
 förordnas till god man/förvaltare för mig med uppdrag att:  

(kryssa i önskad omfattning av uppdraget) 

  Förvalta min egendom (Hjälper mig att sköta min ekonomi, betala räkningar, göra upp en 
budget, placera kapital, ordna avbetalningsplaner för skulder o.dyl.) 

 

  Bevaka min rätt (Bevakar mina intressen i kontakt med myndigheter, ansökningar, 
tecknande av kontrakt, vid arvskiften och liknande) 

 

  Sörja för min person (Hjälper mig att få den vård och omsorg som jag behöver, ett bra 
boende, fungerande sysselsättning och social kontakter) 

 
Jag är medveten om att det är jag som betalar den gode mannens/förvaltarens arvode om mina 
skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 prisbasbelopp per år. Eller om mina banktillgångar 
överstiger 2 prisbasbelopp. I annat fall bekostar kommunen den gode mannens arvode. Den gode 
mannens/förvaltarens omkostnader bekostas av mig. Läs mer om prisbasbelopp på scb.se 
 

     

 Ort och datum    
  

 
 

   

 Namnteckning    
 
 
 

 
 

   

 Namnförtydligande  Personnummer  

 

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. 

För mer information besök vår hemsida www.sundsvall.se/personuppgifter 

http://www.sundsvall.se/personuppgifter
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God man 

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande har svårt att sköta din 

ekonomi, bevaka dina rättigheter i samhället eller ta hand om dina personliga angelägenheter, kan du 

ansöka om att få en god man. 

En god man fungerar som din förlängda arm och din röst i samhället. Han eller hon kan ge dig hjälp och 

stöd i olika situationer och beslut. 

Du bestämmer själv om du vill ha en god man eller inte och du kan när som helst säga upp godmanskapet. 

Den gode mannen och du ska vara överens om hur gode mannen ska hjälpa dig. Det är du som bestämmer 

vilken hjälp du vill ha och vad du vill att gode mannen ska hjälpa dig med. Det ingår dock i gode mannens 

uppgift att betala dina räkningar och skulder, utan att fråga dig om lov först. 

Även om du har god man kan du fortfarande fatta egna beslut. Men då din gode man ska ge råd och stöd 

så kan det vara bra att diskutera saker du funderar på med honom eller henne, innan du fattar beslut. 

 

Förvaltare 

En förvaltare hjälper dig med i stort sett samma saker som en god man. Men att ha en förvaltare är inte 

alltid frivilligt. Tingsrätten kan utse en förvaltare för dig om du behöver skyddas mot någon annan eller mot 

dig själv. Det kanske finns någon i din omgivning som försöker utnyttja dig ekonomiskt eller så kanske du 

själv har svårt att förstå och se till ditt eget bästa. 

En förvaltare kan ensam bestämma över din ekonomi. Att ha förvaltare innebär också att du inte kan 

teckna kontrakt eller köpa saker på avbetalning. Men du har fortfarande rätt att rösta och gifta dig. 

  


