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Information från gemensamma överförmyndarnämnden 

Ljungby, Markaryd, Älmhult 

 

 

 

 

 

Lättläst om 
god man 
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God man  

Om du har problem med att ta hand om dig själv och dina pengar så kan du få 
hjälp av en god man. 

 

För att få en god man måste du ha en funktionsnedsättning eller sjukdom som 
gör att du har ett behov av hjälp med att sköta din ekonomi eller till exempel 
kontakta myndigheter. 

 

Det är frivilligt att ha en god man. Du har möjlighet att tycka till om den som ska 
bli god man, eller lämna ett eget förslag på vem som sak bli din gode man. Det 
kan vara en anhörig till dig eller någon du känner. En god man kan vara en man 
eller en kvinna.  

 

Vad gör en god man?  

Den gode mannen hjälper dig med din ekonomi, dina kontakter med 
myndigheter och kan hjälpa dig att hitta en fritidsaktivitet. Den gode mannen kan 
hjälpa dig att betala räkningar och ge dig fickpengar. 

 

Din gode man ska vara ett stöd för dig. Det är fortfarande du som bestämmer vad 
du vill göra. 

 

Vad kostar en god man? 

Det kostar pengar att ha en god man och du själv betalar kostnaden. Om du inte 
kan betala kan kommunen betala åt dig. Det kostar ungefär 9 000 - 13 000 kronor 
varje år att ha en god man. 
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Överförmyndarnämnden 

 

Överförmyndarnämnden är den myndighet som arbetar med gode män och 
förvaltare och kontrollerar att de sköter sitt uppdrag. Överförmyndarnämnden 
kan hjälpa dig att hitta en god man. 

 

Ring till kommunens växel på telefonnummer 0372 - 78 90 00 och fråga efter 
överförmyndarnämnden.  

 

Du kan också mejla Överförmyndarnämnden på overformyndaren@ljungby.se.  

 

Det är sedan tingsrätten som bestämmer om du får god man efter att 
överförmyndarnämnden har gjort en utredning.  

 

Förvaltare 

Ibland kan du behöva mer hjälp och då kan du få en förvaltare. En förvaltare får 
du när du inte kan ta hand om dig själv eller det du äger. Du kan bara få en 
förvaltare om en god man inte är tillräcklig hjälp för dig. En förvaltare kan 
fungera som ett bra skydd för dig. 

 

En förvaltare kan man även få om det finns risk att någon försöker lura dig på 
dina pengar. 

 

En förvaltare får du bara om det verkligen behövs och då tvingas du ta emot hjälp. 
När man har en förvaltare så är det förvaltaren som bestämmer om din ekonomi. 

 

 

 


