
                 NY SOM STÄLLFÖRETRÄDARE  ? 

  Då hoppas vi att du får en bra start med denna 

                                    LATHUND 

  Föreningen har tagit fram denna lathund som en ”första 

  hjälpen” i ditt uppdrag som god man eller förvaltare. 

  Om du vill fördjupa dina kunskaper inom området är du 

  välkommen att kontakta oss för mer information. 

  Mailadress:  skbg.godman@gmail.com 
 

SKARABORGS GODMAN OCH FÖRVALTARFÖRENING 

 

• En förening för alla kommuner inom Skaraborg 

• Studiecirklar bedrivs i Skövde och Lidköping 

• Ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare 

• Samarbete med ÖIS och Överförmyndare Västra    

Skaraborg 

• Trevlig samvaro 

  Välkommen som medlem—ansökan finns på hemsidan 

         www.godmaniskaraborg.webnode.se 

Viktigt att veta !   Överförmyndaren är inte ställföreträdarens överordnande och 
kan aldrig ta över gode mannens uppdrag eller ansvar. Den rådgivning som överför-
myndaren ger gode män hålls så generell som möjligt och ska i första hand avse upp-
lysningar om de regler som en god man förväntas följa. 



Registerutdrag 

Av överförmyndaren får du ett registerutdrag som visar att du är ställ– 
företrädare för din huvudman och vilka delar som uppdraget omfattar. 
Du bör kopiera denna och använda en kopia tillsammans med din legiti-
mation för att du ska kunna legitimera dig vid kontakter med myndig– 
heter, företag och banker etc. Den enda myndighet som inte accepterar 
registerutdraget som fullmakt är Arbetsförmedlingen. Vid kontakter 
med dem måste du ha en särskild fullmakt från din huvudman. 
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En sammanställning av de vanligaste åtgärderna 

vid ett nytt uppdrag 

Kontakta banken 

Som en första åtgärd bör du besöka den eller de banker där din huvud– 
man har sina konton. Öppna ett transaktionskonto dit alla inkomster 
förs och från vilket du betalar alla räkningar. Tänk bara på att kontakta 
ev. arbetsgivare eller Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten om änd-
ringar som berör bankkonton. Din huvudman kanske har ett konto till 
vilket ett uttagskort är kopplat. Låt det kontot bli din huvudmans fick– 
pengskonto. Övriga konton ska spärras för uttag av god man/förvaltare. 

Särskild postadress 

Det kan underlätta ditt uppdrag om du hos Skatteverket ansöker om sär-
skild postadress för din huvudman. Då får du post från myndigheter och 
företag som uppdaterar adresser mot folkbokföringen till din brevlåda. 
Det blir lättare att ha överblick över räkningar, deklarationer m.m. Din 
huvudmans privata post berörs inte av en sådan adressändring. 

Värdefulla tillgångar 

Ta reda på om det finns andra värdefulla tillgångar. Det kan röra sig om 
samlarföremål, båtar eller exklusiva bilar. En vanlig bruksbil med ett 
lägre värde behöver vanligen inte upptas i tillgångsförteckningen. 

Eventuella bankfack 

Fråga huvudmannen om du får inventera bankfacket. Om denne inte 
förstår kan du göra en inventering ändå men tillsammans med en bank-
tjänsteman. Låt testamenten ligga kvar och öppna ej förseglade kuvert. 



Finns det några fullmakter ? 

Kontrollera om det finns några fullmakter. Om så är fallet bör du hjälpa 
din huvudman att återkalla dessa. Om huvudmannens hälsotillstånd är 
sådant att hen inte kan eller förstår saken bör du överväga att byta bank 
för att göra fullmakten verkningslös. I annat fall kontakta överförmynda-
ren. 
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Tillgångsförteckning 

Lämna en tillgångsförteckning över huvudmannens tillgångar och skul-
der. Denna förteckning är din första redovisning till överförmyndaren 
och ska redovisa de ekonomiska förhållandena det datum som du för-
ordnades. Du ska lämna in denna inom två månader till överförmynda-
ren. Om du övertar ett uppdrag från en annan ställföreträdare behöver 
du inte lämna en förteckning. De startvärden du behöver får du genom 
dennes sluträkning när du ska göra en årsräkning. 

Förstår huvudmannen ? 

Det är viktigt för dig att veta om din huvudman förstår innebörden av 
godmanskap och rättshandlingar. Du kan fråga överförmyndaren om det 
finns uppgifter i akten som visar om huvudmannen förstår innebörden 
av att ha fått en god man. 

Besök huvudmannen 

Besök huvudmannen och om det är möjligt samråd med denne om ditt 
uppdrag. Om denne bor på ett gruppboende eller särskilt boende bör du 
kontakta boendet för att diskutera hur ni kan samverka bl.a. kring frågan 
om fickpengar. Fråga om möjligt vad huvudmannen tycker är viktigast 
att få hjälp med. Är denne inblandad i några juridiska tvister, fastighets-
affärer? Gör gärna ett besök hos din huvudman per månad. 

Bostaden 

Om din huvudman har en funktionsnedsättning som medför svårigheter 
att röra sig i bostaden kan du hos kommunen ansöka om bostadsanpass-
ningsbidrag. Det är ett kommunalt bidrag för att göra de anpassningar i 
din huvudmans boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna 
fungera i det dagliga livet. T.ex. att ta bort trösklar, byta bort badkaret 
mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. 

Anhöriga 

Ta reda på vilka som är huvudmannens närmaste anhöriga. Anteckna 
anhörigas relation till huvudmannen, deras namn, telefonnummer och 
adress. Fråga huvudmannen och ev. vårdpersonal. 



Gör en budget 

Gör en budget så att du får kontroll över ekonomin. Om din huvudman 
har inkomster som inte täcker utgifterna och huvudmannen har till-
gångar på spärrade konton kan du hos överförmyndaren begära att få 
ett uttagsmedgivande från spärrade konton. På sikt bör du planera så att 
din huvudman har en budget i balans. 
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Kontrollera att din huvudman har försäkring 

Det är av stor vikt att din huvudman har rätt försäkringsskydd. Mini-
mikravet är att det finns en hemförsäkring. 

Fösäkringskassan, socialtjänsten och kronofogden 

Kontrollera att din huvudman har rätt bostadstillägg. Om kronofogden 
har gjort en införsel på lönen kan summan minskas med summan av 
uppskattat godmansarvode (om huvudmannen ska betala arvodet). Din 
huvudman kan vara berättigad till merkostnadsersättning för merkostna-
der och då räknas arvodet till en god man som en merkostnad om detta 
ska betalas av huvudmannen. 

Bokföring 

Det är ytterst viktigt att du redan när du får ditt uppdrag organiserar din 
bokföring. Många använder sig av Excel. Fler och fler skaffar ett enkelt 
redovisningsprogram t.ex. GRP (God man Redovisning). Skaraborgs God-
man och Förvaltarförening, SGF, anordnar regelbundet kurser i redovis-
ningsprogrammet GRP. Gör du rätt från början blir din årsräkning som 
ska lämnas in före den 1 mars varje år ganska enkel. 

Pengar som överlämnas till huvudmannen 

Det vanligaste är att huvudmannen har ett fickpengskonto med ett 
uttagskort. Då kan det vara lämpligt att t.ex. veckovis föra över pengar 
från transaktionskontot som ska täcka mat– och fickpengar. Ett annat 
alernativ är att huvudmannen har ett ICA– eller Coopkonto där du sätter 
in pengar regelbundet för matinköp samt för över en mindre summa till 
fickpengskontot. 

Kvitto 

Om du lämnar kontanter till din huvudman eller till vårdpersonal ska du 
alltid se till att få en kvittens på beloppet. Om du i egenskap av god man 
(anhörig) handlar åt din huvudman ska du spara dessa kvitton. 


