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Begäran om entledigande
Överförmyndarenheten

Diarienummer
Handlingsnummer

Sökande (god man/förvaltare)
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Anledning till min ansökan

Härmed begär jag mig entledigad för uppdraget som god man/förvaltare för
ovanstående huvudman
Ort och datum

Underskrift god man/förvaltare

Viktig information
• Överförmyndaren kommer att kontakta en ny ställföreträdare och presentera uppdraget. Den föreslagna
ställföreträdaren kommer att få kontaktuppgifter till dig för att få ytterligare upplysningar samt för att
bestämma tid för att träffa huvudmannen. Observera att överförmyndaren kan fatta beslut om byte först när
en ny ställföreträdare har åtagit sig uppdraget, huvudmannen har samtyckt alternativt närmast anhöriga
har getts tillfälle att yttra sig. Notera att du kvarstår i uppdraget tills en ny ställföreträdare utses.
• Utförliga beskrivningar om uppdraget underlättar överförmyndarens möjlighet att dels påbörja rekryteringen
av en ny ställföreträdare mer skyndsamt, dels att matcha uppdraget med den nya ställföreträdaren. Om
nedan frågor inte besvaras eller besvaras kortfattat kan överförmyndaren vara tvungen att kontakta dig
innan rekryteringen kan påbörjas.
• Observera att denna blankett är för byte av ställföreträdare. Om samarbetet mellan dig som god man och
huvudmannen inte har fungerat och du bedömer att det inte kommer fungera med en ny god man, kan det
bli aktuellt att du istället ansöker om att godmanskapet ska upphöra. Det kan även finnas skäl att ansöka
om förvaltarskap i vissa fall. Din ansökan om upphörande alternativt förvaltarskap skickar du till Göteborgs
tingsrätt. Kontakta oss eller se hemsidan för mer information.
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Uppgifter om uppdraget
Vad bör överförmyndaren tänka på vid förslag på ny ställföreträdare?

Kontaktuppgifter, exempelvis socialsekreterare, biståndshandläggare eller boendepersonal
Namn

Befattning

Telefonnummer

Namn

Befattning

Telefonnummer

Namn

Relation

Telefonnummer

Namn

Relation

Telefonnummer

Kontaktuppgifter, närmaste anhöriga

Aktuellt hälsotillstånd

Typ av boende (t. ex. hyresrätt, bostadrätt, äldreboende eller LSS-boende)

Förstår huvudmannen vad det gäller?

Bistånd (t. ex. boendestöd, hemtjänst eller daglig verksamhet)

Typ av inkomst (t. ex. pension, sjukersättning eller bostadstillägg) samt tillgångar och eventuella skulder

Överförmyndarenheten
Demokrati och medborgarservice
Postadress: Box 2385, 403 16 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg
Telefonnummer: 031-365 00 00
E-post: overformyndaren@goteborg.se
Hemsida: www.goteborg.se/overformyndaren

Göteborgs Stad

1180118-001-043

Övriga upplysningar

