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INTYG
för utredning i ärende om förordnande av god man
enligt 11 kap 4 § föräldrabalken (FB)
11 kap 4 § FB: # Om någon på grund av sjukdom,
psykisk störning, försvagat hälsotillstånd
eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka
sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person,
skall rätten, om det behövs, förordna god man för honom
eller henne. Förordnande får inte meddelas utan samtycke
av den för vilken god man skall utses, om inte den
enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening
inhämtas.#

Personuppgifter för den som intyget avser
Efternamn och alla förnamn

Personnummer

Adress

Postadress

Yrke/Titel

Telefon (även riktnr)

Mantalskrivningskommun

Den enskilde är av mig
känd

Aktuellt hälsotillstånd

okänd

2

Omständigheter som enligt min uppfattning talar för att den enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt,
förvalta sin egendom eller sörja för sin person ( se Anvisningar punkt a)

(se Anvisningar punkt b)
Har den enskilde lämnat sitt samtycke till förordnande av god man?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kan den enskilde höras muntligt utan att detta medför skada för honom eller henne?
Är den enskildes tillstånd sådant att han eller hon uppenbarligen inte förstår vad
saken gäller?

Utlåtande
Härmed intygas att jag av inhämtade uppgifter och genom personlig kännedom
funnit att
Den enskildes namn
behöver hjälp med att

bevaka sin rätt
förvalta sin egendom
sörja för sin person

på grund av

sjukdom
psykisk störning
försvagat hälsotillstånd
liknande förhållande

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Befattning

Namnförtydligande

Anvisningar
a) Hinder av såväl psykisk som fysisk natur samt även
sådana hinder i kombination som talar för att den
enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta
sin egendom eller sörja för sin person

b) I ärende om förordnande av god man skall den som
ansökningen avser som huvudregel höras muntligen
vid förhandlingen inför rätten om det kan ske utan
skada för honom eller henne och det inte är uppenbart
att hon eller han inte förstår vad saken gäller.

