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Behöver du en god man? 

Om du på grund av hälsoskäl inte klarar av att sköta din ekonomi eller andra viktiga 

uppgifter som gäller dig själv, kan du efter behovsprövning få en god man som hjälper dig. 

En god man kan hjälpa dig med att betala räkningar och ansöka om olika bidrag eller andra 

hjälpinsatser och ha kontakt med myndigheter. En förutsättning för ett godmanskap är ett 

samarbete mellan dig och den gode mannen. 

Det är tingsrätten som bedömer ditt behov och beslutar om god man. 

 

Uppdraget 
En god man är inte anställd av någon utan arbetar självständigt på uppdrag av dig. Gode 

mannen får ansvar för din ekonomi, vilket betyder att hen betalar dina räkningar och ser till 

att du får pengar för ditt eget behov. De pengar som inte behövs för ditt dagliga behov ska 

placeras tryggt och säkert. Gode mannen ska även se till att du har ett bra boende och 

omvårdnad, och i ska övrigt bevaka att dina rättigheter tas tillvara. En god man ska inte 

ersätta någon annan hjälpinsats som du kan ha rätt till. Har du till exempel behov av en 

kontaktperson eller hemtjänst så ska du ha den hjälpen, och då kan en god man hjälpa dig 

att ansöka om det. Den gode mannen ska alltid se till vad som är bäst för dig. 

 

Kontroll av gode mannen 
Överförmyndarnämnden är den myndighet som kontrollerar att din gode man sköter sitt 

uppdrag. En god man ska varje år redovisa till överförmyndarnämnden hur han eller hon 

har hanterat dina pengar. Om du skulle vilja byta god man så är det överförmyndarnämnden 

som beslutar om ett byte. 

 

Kostnad 
En god man har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Enligt huvudregeln är det du 

själv som får stå för kostnaden. Hur stort arvodet blir beror på hur mycket din gode man 

har jobbat. Det är alltid överförmyndarnämnden som bestämmer hur stort arvodet ska vara 

och det ska i allmänhet betalas en gång per år. Har du låg inkomst och små tillgångar kan 

kommunen betala arvodet. Kontakta överförmyndarenheten för att höra mer om 

kostnaden. 

 


