
 

 

Vad är en god man?   (kortfattad version) 

 

(God man enligt föräldrabalken 11 kap 4 §) 

 

 

 

God man 

 
En god man ska vara ett stöd för den som inte kan ta hand om sig själv 
och sin egendom. Gode mannen fungerar som ställföreträdare, en särskild 
utsedd person för att bevaka den hjälpbehövandes intressen. Att få en 
god man är frivilligt och man har alltid kvar sin rätt att bestämma själv.  
 
 
 
Vad gör en god man? 

 
En god mans uppgifter varierar och är beroende av hur uppdraget är 
utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den 
hjälpbehövande får rätt vård och omsorg, rätt boende samt de bidrag som 
den hjälpbehövande har rätt till. 
 
 
 
En god man kan få i uppdrag att:  
 
 

1. Bevaka rätt. 
 

Det betyder hjälp med att ansöka om den service som och stöd som den 
hjälpbehövande har rätt till. Exempel på detta kan vara söka 
bostadsbidrag, färdtjänst, kontaktperson, ledsagare, söka plats i särskilt 
boende mm.  
 
 
 



 
2. Förvalta egendom. 
 

Det betyder hjälp med att använda pengarna förnuftigt, att se till att alla 
räkningar betalas och att pengar hanteras så det blir ränta på 
besparingar. 
 

3. Sörja för person 
 
Det betyder hjälp med att se till att den hjälpbehövande har det bra i sin 
bostad, meningsfull fritid och blir behandlad med respekt av sin 
omgivning. 
 
 
En god man kan också utses för en enstaka rättshandling, till exempel att 
den hjälpbehövande får sina rättigheter bevakade när någon släkting 
avlidit, att hjälpa till med att sälja en lägenhet eller ett hus, eller liknande. 
 

 

 

Ansökan om god man 

 
Det är tingsrätten som anordnar godmanskap. Ansöka om god man kan 
den som önskar god man göra själv. Även släktingar kan göra en ansökan 
och då ska den som ansökan gäller godkänna detta. Om den 
hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg. 
 
 
 
Om man vill veta mer 

 

Det finns mer information under vår hemsida 
www.ostersund.se/overformyndaren. 
 
Ta gärna kontakt med överförmyndaren, om Du behöver ytterligare 
information. Kontakt sker via kommunens kundcenter telefonnummer 
063-14 30 00.  

Du kan även skicka E-post till  
overformyndaren@ostersund.se 

  
 


