
 

Anmälan om behov/upphörande 
av god man/förvaltare för vuxna 
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Datum 

……………………….…... 

Skickas till överförmyndare/överförmyndarnämnd. 
Nämnden ska anmäla till överförmyndaren, om den finner  att  god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon  alternativt att någon inte längre 
bör ha god man/förvaltare (SoF 5 kap 3 § p 1-2 och LSS 15 § p 6). 

Personuppgifter 

 

Efternamn*  

Förnamn* 

 Postort* 

 Postnummer* 

 

Personnummer*  Telefon (även riktnummer)* 

 E-postadress 

 Vistelseadress (om annan än ovanstående) 

* = Obligatorisk uppgift 

Handläggare 

 

Efternamn*  

Förnamn* 

 E-postadress 

 Telefon (även riktnummer)* 

Anmälan avser* 

Behov av god man 

FB 11:4 § 
Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller 
sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för 
vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. 

Behov av förvaltare 

FB 11: 7 § 
Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap för honom eller 
henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. 

Underlag för bedömning 

 Omständigheter som talar för att den enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person 

Underskrift 

 

Behörig tjänstemans underskrift* 

 

Namnförtydligande* 

Bilagor 

Utredning till stöd för anmälan 

Samtycke 

Läkarintyg 

Personbevis 

Utdelningsadress* 

Upphörande av godmanskap/förvaltarskap 

Bromölla kommun

Box 18 , 295 21 Bromölla

0456-822 000



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bromölla kommun
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