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Vill du bli 
god man?



”Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjäl-
pa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du 
märker skillnaden och att du ser att de får det bättre. Och att 
det är du som har hjälpt till. Det är det som driver mig.”

    Citat från god man i Växjö

Genom att bli god man blir du en nyckelperson för någon 
som verkligen behöver ditt stöd. Du blir spindeln i nätet i 
personens liv, gör upp en budget och håller kontakterna 
med myndigheter, boende och andra instanser i sam-
hället. Uppdraget är att se till att ansöka om de insatser 
som behövs för att få en bra livsföring för huvudmannen. 
En god man gör en stor insats i en människas liv då det 
ibland är sista utvägen till att få hjälp. 

Att ha uppdrag som god man innebär att du skaffar dig 
ett kontaktnät inom organisationer du annars inte kommer 
i kontakt med. Du får även en överblick av hur olika instan-
ser och hjälporganisationers arbete hänger ihop. Många 
av våra gode män talar om att uppdraget är stimulerande, 
lärorikt och givande. Som god man bör man ha en nyfiken-
het att ta reda på saker, vara organiserad och ha en bra 
samarbetsförmåga. Du ska vilja hjälpa en medmänniska 
men även kunna sätta gränser. En del i godmanskapet är 
också att kunna sköta någon annans vardagsekonomi. En 
gång om året redovisar du till överförmyndarnämnden hur 
du har hanterat ekonomin och vad du gjort i ditt uppdrag. 

Som god man har du rätt till ett arvode, vilket inte ska 
förväxlas med en lön. Arvodet bestäms av överförmyndar- 
nämnden som i sin bedömning utgår från uppdragets 
storlek och svårighetsgrad. Att vara god man är ett  
enskilt ideellt uppdrag.

Bli någon som gör skillnad

Vilken hjälp behöver jag?

 
ar du behöver hjälp med. 

Om man på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälso- 
tillstånd eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi och
bevaka sina intressen, kan man ansöka om att få en god man.
Hjälpbehovet ska vara varaktigt eftersom godmanskap ses som
en hållbar lösning. Beslut om vem som har rätt till god man tas
av tingsrätten. Om hjälpen kan ges på något mindre ingripande 
sätt behövs i många fall inte god man. Det kan exempelvis vara 
hjälp från anhöriga via anhörigbehörighet, fullmakt, hemtjänst,  
boendestödjare, skuld- och budgetrådgivning med mera.

Godmanskap bygger på ett samarbete mellan god man och
huvudman. Gode mannen sköter betalning av löpande räkningar
och kontakt med myndigheter. Men en god man kan inte göra  
några större ingripande åtgärder mot huvudmannens vilja, om han/
hon kan uttrycka sin vilja.

Förvaltarskap är till skillnad från godmanskap en tvångsåtgärd
som kan genomföras mot huvudmannens vilja. En förvaltare
har ensam behörighet att företa rättshandlingar, inom ramen för 
förordnandet, utan huvudmannens samtycke.

Uppdraget är indelat i tre delar, bevaka rätt, förvalta egendom
och sörja för person. Uppdraget ska inte vara mer omfattande
än huvudmannens behov av hjälp och bestäms utifrån förhållande-
na i det enskilda fallet.

Bevaka rätt innebär att bevaka de rättigheter huvudmannen
har och ansöka om de insatser och bidrag som finns för huvudmannen.

Förvalta egendom handlar om att lägga upp en budget, betala räk-
ningar, bevaka värdehandlingar, fastigheter, deklaration med mera.

Sörja för person betyder att god man ska se till att huvudmannen 
har det så bra han/hon kan utifrån de fysiska, psykiska och ekono-
miska förutsättningar som personen har när det gäller till exempel 
boende, omvårdnad och sysselsättning.

Vem kan få god man?



Överförmyndarnämnden anordnar utbildningar för dig 
som god man och finns som stöd i ditt uppdrag. Överför-
myndarnämnden har tillsyn över förmyndare, gode män 
och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att 
barn eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillva-
ra sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. 

I vissa fall ska gode mannen vända sig till överförmyndar- 
nämnden för att få samtycke i händelser i uppdraget. 
Det kan till exempel vara uttag från sparkonto, arvskif-
te, upptagande av lån eller bostadsförsäljning. Som god 
man behöver du  läsa på och ta reda på information 
själv, vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen och 
gode mannen har. I många fall har inte huvudmannen 
någon annan än gode mannen som kan bevaka att han/
hon får det de har rätt till.

Är du ordningsam, har ett sinne för siffror, bra på att 
bemöta människor samt ha kontakt med myndigheter? 
Är du även någon som vill hjälpa medmänniskor, få ett 
brett kontaktnät inom kommunal verksamhet och utveck-
las själv som person? Då kan du bli god man. Alla som 
anmäler intresse för att bli god man kommer kontroller-
as i polisregistret samt kronofogdens och socialtjänstens 
register. Skicka in din intresseanmälan till oss via www.
vaxjo.se/godman så kontaktar vi dig för mer information. 
Du når oss på tel 0470-41 000 och  
e-post overformyndarnamnden@vaxjo.se

Bli god man?

Överförmyndarnämnden


