UPPDRAG SOM GOD MAN/FÖRVALTARE
- Byta ställföreträdare
Personuppgifterna i blanketten 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.

Huvudman
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

Uppgiftslämnare (om annan än ovan)
Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer:

Postort:

E-post:
Ange din relation till huvudmannen, t ex make, barn, biståndshandläggare, boendepersonal:

Villkor för att en god man eller förvaltare ska kunna bli entledigad
För att en god man eller förvaltare ska kunna bli entledigad (borttagen) mot sin vilja krävs att han eller hon
anses vara olämplig för uppdraget. Vad som menas med olämplig bedöms från fall till fall. Det kan vara att
gode mannen/förvaltaren hamnar på ekonomiskt obestånd eller döms för allvarligt brott. Det kan vara att gode
mannen/förvaltaren missköter/försummar uppdraget. I listan nedanför finns uppräknat ett antal åtgärder som
en ställföreträdare med uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person kan förväntas utföra.
Tänk på att vissa av åtgärder inte behöver ingå i uppdraget om det är begränsat.
Kryssa i vilken eller vilka delar av uppdraget du anser gode mannen/förvaltaren har misskött.
Åtgärder som vanligtvis ingår i en god mans eller förvaltares uppdrag
Sköta huvudmannens ekonomi

Se till att huvudmannen har hemförsäkring

Ansöka om bostadstillägg

Se till att huvudmannen har fickpengar

Ansöka om hemtjänst

Ansöka om annat boende

Träffa huvudmannen (i normalfallet 10-12 gånger per år)
Se till att vård och omsorg fungerar
Ansöka om försörjningsstöd eller handikappersättning
Överklaga beslut

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Ansöka om färdtjänst

Besöksadress
Campusgatan 26

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

Orgnr. 212 000-0159

UPPDRAG SOM GOD MAN/FÖRVALTARE
- Byta ställföreträdare
Utveckla med egna ord varför gode mannen/förvaltaren är olämplig och varför ett byte bör ske.

Underskrift
Ort:

Datum:

Namnteckning

Namnförtydligande:

Blanketten skickas till:
Södertälje kommun
Överförmyndarnämnden
151 89 Södertälje

Postadress
Södertälje kommun
151 89 Södertälje

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

Besöksadress
Campusgatan 26

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

Orgnr. 212 000-0159

