
  SAMTYCKE FRÅN HUVUDMAN 

Postadress 
Södertälje kommun 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Campusgatan 26 

Telefon: 08-523 010 00 
E-post: kontaktcenter@sodertalje.se 
Webb: www.sodertalje.se 

Orgnr. 212 000-0159 

 

 

Personuppgifterna i begäran behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom 
överförmyndarnämnden. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av 
personuppgifter, se www.sodertalje.se/gdpr. 

Jag          samtycker till att    

Förordnas som min  gode man   förvaltare 

Då jag behöver hjälp med att  bevaka rätt       förvalta egendom  sörja för person 

 

Underskrift 

Ort: 
      

Datum: 
      

Namnteckning Namnförtydligande: 
      

 

 Jag är medveten om att om mina inkomster under det år när gode mannens uppdrag utförs överstiger 2,65 
gånger gällande prisbasbelopp eller om mina banktillgångar under samma år överstiger två gånger 
prisbasbeloppet ska gode mannens arvode betalas av mig. 
 
Bevaka rätt 
 
Det innebär t ex att ansöka om kontaktperson, bostadsbidrag eller överklaga beslut. Det kan även innebära att 
bevaka rätt i dödsbo, vid försäljning av bostad eller att ansöka om skuldsanering mm. 
 
Förvalta egendom 
 
Det innebär att sköta ekonomin, se till att räkningar blir betalda, lämna ut fickpengar, upprätta budget, förvalta 
kapital, värdehandlingar, fastigheter, se till att det finns försäkringar mm. 
 
Sörja för person 
 
Det innebär att se till att vård och omsorg fungerar eller att påtala behov av färre/fler hemtjänsttimmar, se till 
att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om färdtjänst, se till att huvudmannen får nytta av sina 
pengar, delta i vårdplaneringsmöten, hjälpa till att ordna med flytt, större inköp av t ex möbler etc. 
 

Blanketten skickas till: 
Södertälje kommun  
Överförmyndarnämnden 
151 89 Södertälje 
 
 

Telefonnummer kontaktcenter:  
08-523 010 00  
 
Mer information finns på  
www.sodertalje.se 

 

http://www.sodertalje.se/
http://www.sodertalje.se/gdpr
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