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Vad säger lagen?

Enligt 11 kapitel 4 § Föräldrabalken
har du rätt till god man när du på
grund av:
-

sjukdom

-

psykisk störning

-

försvagat hälsotillstånd eller
liknande

är i behov av hjälp med något av
följande:
-

bevaka din rätt

-

förvalta din egendom

-

sörja för din person

Bevaka din rätt

God man sätter igång åtgärder om du
inte får dina lagliga rättigheter. Hjälper
dig vid t ex. myndighetskontakter
(försäkringskassa, kronofogdemyndigheten m fl)

Förvalta din egendom

Den goda mannen hjälper att sköta
din ekonomi, se till att dina tillgångar i
riktig omfattning används för dig.
Sörja för din person

God man håller sig informerad om
din livssituation och ser till att du har
en bra livskvalitet.
Övrig information som är bra för dig
att veta

God man förordnas av tingsrätten.
Tingsrätten informerar, enligt lag, dina
närmast anhöriga om att det anhållits
om god man för dig.
Att ha god man innebär att du har
kvar din rättsliga handlingsförmåga
vilket medför att god man inte kan
handla mot din vilja. God man är ett
biträde åt dig, hon/han ska inhämta
ditt samtycke innan en rättshandling
utförs för din räkning. God man är
din legale företrädare.

Arvode

Den goda mannen har rätt till ett
arvode som grundas på uppdragets
omfattning. Har du skattepliktig
inkomst under året överstigande 2,65
prisbasbelopp eller tillgångar med mer
än två prisbasbelopp betalar du
arvodet själv. I annat fall betalar
regionen arvodet.
Kostnaden för god man kan du ta upp
om du söker handikappersättning.
Byte av god man sker via
överförmyndare.
Du har god man så länge du behöver,
sedan kan du säga upp henne/honom,
men det måste göras via Tingsrätt
som registrerar ditt ärende.
Har du frågor är du välkommen att
kontakta överförmyndarnämndens
kansli på tfn 26 99 20
Telefontider; Måndag, onsdag och
fredag 9.30-11.30
Besökstider; tisdag 09.30-11.30 eller
torsdag 15.00-17.00

