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Information om godmanskap och samtycke till att få god man
Godmanskap är en samtyckesgrundad åtgärd vilket innebär att du som behöver hjälp måste
vilja ha en god man. Om det inte fungerar för dig att en god man tar över och sköter det som
ingår i ett godmanskap kanske det inte är en god man du ska ha.
Vad gör en god man?
Det finns tre delar inom godmanskap som du kan få hjälp med, bevaka rätt, förvalta
egendom och sörja för person. En förutsättning för samarbete är att man överlåter
uppdraget som en god man har, till den gode mannen.
Bevaka rätt – Bevaka rätt kan innebära att man ansöker om åtgärder via Försäkringskassan,
Kronofogden eller andra myndigheter. Att man upprättar avtal eller överklagar beslut.
Förvalta egendom – Detta innebär att gode mannen har kontroll över dina pengar. Betalar
räkningar, portionerar ut pengar till dig och om det finns möjlighet, sparar pengar.
Sörja för person – God man besöker dig cirka en gång i månaden och hör sig för om vård du
behöver, att boende fungerar och ansöker om insatser från socialförvaltningen eller andra
myndigheter.
Vad gör inte en god man?
 Hämtar ut mediciner eller följer med till läkare
 Städar, vattnar blommor eller hänger upp gardiner
 Promenerar, går på bio, fikar
 Påminner om möten, motiverar till att söka jobb
 Går och handlar
God man kan inte förhindra impulsivt köpbeteende eller att en person skuldsätter sig. Om
man inte kan styra över sina impulser att handla finns inte förutsättningar för god man att
sköta sitt uppdrag och då är inte godmanskap aktuellt.
En god man är inte ett socialt eller motiverande stöd. Det ingår inte i uppdraget som god
man att vara utbildande eller att lära en person att hantera pengar på egen hand.
Kostnad för att ha god man
Det kostar pengar att ha god man. Normalt är det du som behöver hjälpen som får stå för
kostnaden. Det är en årlig kostnad på ungefär 10 000 – 15 000 kr och kan kosta mer
beroende på uppdragets omfattning.
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