formation från …

Ansökan om god man eller förvaltare
Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make,
föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren kan ansöka. Övriga
personer kan lämna in en anmälan om behov av god man eller förvaltare.
Folkbokförda i Värmdö kommun skickar ansökan till Nacka tingsrätt, Box 1104, 131 26
Nacka strand.
Folkbokförda i Vaxholms stad skickar ansökan till Attunda tingsrätt, Box 940, 191 29
Sollentuna.
Ansökan gäller:
God man

Förvaltare

Person anmälan gäller
Namn

Personnummer

Adress

Postnr och postadress

Vistelseadress (om annan än ovan)

Tel hem

Tel mobil

E-postadress

Hjälpbehov
1a. I vilken omfattning behöver du/den enskilde hjälp av god man/förvaltare?
Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att ställföreträdaren sköter
huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, lämnar
fickpengar, förvaltar kapital, värdehandlingar,
fastigheter m m, ser till att huvudmannens egendom
är tillfredsställande försäkrad o s v.

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig
omvårdnad. Det innebär att ställföreträdaren ska se
till att huvudmannen får den vård och omsorg
han/hon behöver och har rätt till.

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att ställföreträdaren bevakar
huvudmannens rätt i generell betydelse, t ex ansöker
om kontaktperson, bostadsbidrag, anmäler
hyresförändring, överklagar beslut m m.

1b. Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som du/personen behöver hjälp med vad
gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Nuvarande situation
2a. Vilka inkomster har du/den enskilde? (Om du/den enskilde saknar inkomster finns
normalt inte skäl för godmanskap/förvaltarskap.)

2b. Hur tas din/den enskildes ekonomi om hand idag? Beskriv anledningen till att detta inte
kan fortsätta.

2c. Vilka hälsoskäl som gör att du/den enskilde behöver hjälp av god man/förvaltare

3b. Hur har hjälpbehovet tillgodosetts tidigare?

Åtgärder som vidtagits för att tillgodose hjälpbehovet
3. Förvalta egendom:
3a. Finns fullmakt för ekonomiska angelägenheter?
Om JA, varför är inte fullmakt tillräckligt?

3b. Har möjligheten att anordna egnamedelsförvaltning,
skuldsanering m.m. genom socialtjänsten undersökts?
3c. Har räkningar satts på autogiro?
4. Sörja för person
4a. Vilket typ av boende har du/den enskilde? (t ex äldreboende,
boende med särskilt stöd, egen bostad utan stöd, bor med
föräldrar, etc.)
........................................................................................
4b. Har möjligheterna att tillgodose ditt/den enskildes behov
genom socialtjänstens försorg undersökts, t ex kontaktperson?
4c. Har du/personen hemtjänst?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka::............................

4d. Har du/personen boendestöd?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:..............................

4e. Har du/personen personlig assistent?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:..............................

JA

NEJ

Åtgärder som vidtagits för att tillgodose hjälpbehovet

JA

NEJ

4f. Har du/personen ledsagare?
Om JA, Ange hur många timmar/vecka:..............................
5. Bevaka rätt:
5.a Har möjligheten att skriva fullmakt för rättsliga angelägenheter
undersökts?
Om du svarat NEJ på någon av ovanstående frågor, ange anledningen (t ex varför inte
fullmakt har prövats):

6. Boendepersonal, hemtjänst, kontaktpersoner m fl
Ange namn och telefonnummer till boendepersonal, hemtjänst, kontaktpersoner m fl

7. Myndighetskontakter
Ange namn och telefonnummer till myndighets- och sjukvårdskontakter t ex
biståndshandläggare mm inom socialtjänsten, LSS - handläggare, kurator,
läkare/sjuksköterska m.m.

8. Närmast anhöriga
Ange släktskap, namn, adress och telefonnummer till närmast anhöriga

Bilagor som ska lämnas tillsammans med ansökan
1. Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se
2. Personbevis för den ansökan gäller Kan beställas från skatteverket.
3. Social utredning Utfärdas av befattningshavare inom socialtjänsten eller sjukvården.
4. ev. Förslag på god man och åtagandeblankett Se separata blanketter
Underskrifter
Ort och datum
Namnteckning sökande
Namnförtydligande
Om den enskilde ej är samma som sökande
Om den ansökan gäller kan (ska framgå av bifogat läkarintyg) samtycka till
godmanskapet/förvaltarskapet kan det ske genom undertecknande här nedan.
”Jag samtycker till att god man/förvaltare förordnas för mig i ovan angiven omfattning
och är medveten om att jag själv kan komma att betala gode mannens/förvaltarens
arvode.”
Ort och datum
Namnteckning den anmälan gäller
Namnförtydligande

Behandling av personuppgifter enligt GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet
med en sådan behandling är att kunna administrera uppdrag, fatta beslut och utöva tillsyn. Behandlingen kan
också avse framställning av statistik, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av
adressuppgifter.
Vi har fått dina uppgifter av dig, Skatteverket eller tredje part som enligt lag har tillstånd att lämna sådan
uppgift. Vi behandlar dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden allmänt intresse och
myndighetsutövning. Överförmyndarförvaltningen är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsyn enligt lag
ska utövas av nämnden och därefter minst tre år eller så länge uppgifterna behövs för att nämnden ska kunna
fullgöra sina rättsliga skyldigheter.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med allmän domstol och tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta
gör du enklast genom att kontakta dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress
Dataskyddsombudet, Värmdö kommun, 134 81 Värmdö eller dataskyddsombudet@varmdo.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

Förslag på ställföreträdare
Blanketten ska vara underskriven av den föreslagna ställföreträdaren. Finns inget förslag
kommer Överförmyndarförvaltningen att föreslå en ställföreträdare.
Jag föreslår (fylls i av huvudman eller föreslagen ställföreträdare):
Namn

Personnummer

Adress

Telefon

Postnr

Tel mobil

Ort

e-postadress

Underskrift från den föreslagne ställföreträdaren
Underskrift

Namnförtydligande

Ort, datum

Jag (föreslagen ställföreträdare) samtycker till att mina personuppgifter behandlas hos
Överförmyndarnämnden.
Personuppgiftsbehandling enligt GDPR: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan
behandling är att kunna administrera uppdrag, fatta beslut och utöva tillsyn. Behandlingen kan också avse framställning av
statistik, utbetalning av arvode, rekrytering, enkätutskick samt uppdatering av adressuppgifter.
Vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till
behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du blir
förordnad till ett uppdrag kommer den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter att vara allmänt intresse
och myndighetsutövning.
Överförmyndarförvaltningen är skyldig att spara dina uppgifter så länge tillsyn enligt lag ska utövas av nämnden och
därefter minst tre år eller så länge uppgifterna behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med allmän domstol och tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Överförmyndarnämnden på uppdrag av Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta
dataskyddsombudet. Du når vårt dataskyddsombud på adress Dataskyddsombudet, Värmdö kommun, 134 81 Värmdö eller
dataskyddsombudet@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

