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Karlstads kommun 

Webbplats 
karlstad.se/godman 

E-post 
ofn@karlstad.se 

Organisationsnr 
212000-1850 

 
Postadress 
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad 

 
Besöksadress 
Trygghetscenter 
Drottninggatan 30 

 
Telefon 
054-540 00 00 

 
 

 
 

 
Bankgiro 
405-2213 

 
 

KARLSTADS-HAMMARÖ ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

Omprövning av förvaltarskap  

Huvudman  
Namn   Personnummer 

 

Jag anser att förvaltarskapet ska bestå därför att huvudmannen: 

 

Jag anser att förvaltarskapet kan upphöra helt:  

 

 Är omdömeslös och riskerar att ingå ofördelaktiga avtal    

             Nej                                 Ja 

 Riskerar att bli lurad eller utnyttjad    

             Nej                                 Ja 

 Riskerar att vräkas 

             Nej                                Ja 

 Annat skäl (Om ja, motivera) 
             Nej  Ja:__________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 På grund av alkohol eller drogberoende inte kan bevaka sin rätt och sköta sin ekonomi  

             Nej                             Ja 

 Huvudmannen klarar sig själv     
             Nej                             Ja 

 Huvudmannen kan få hjälp på annat sätt (Om ja, motivera) 
             Nej        Ja: ________________________________________________________ 
 

   _______________________________________________________________________________ 
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Jag anser att förvaltarskapet kan begränsas till att endast omfatta: 

Jag anser att förvaltarskapet kan omvandlas till godmanskap avseende: 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utreda enskilda ärenden och utöva tillsyn över 
ställföreträdarskap. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga 
grunden myndighetsutövning. Det är Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd som är 
personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna 
uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och 
hur du kontaktar oss finns på vår webbplats karlstad.se/personuppgifter samt karlstad.se/godman. 

 Förvalta egendom 

    Nej     Ja 

 Förvalta viss egendom (Om ja, motivera) 
    Nej     Ja: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Förvalta egendom 
  Nej   Ja 

 Bevaka rätt   

    Nej  Ja 

 Sörja för person 
    Nej     Ja 

 Skulle huvudmannen samtycka till att ha god man? 
    Nej                             Ja 

   Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnat i denna redogörelse är riktiga. 

Ort och datum:_______________________________________________________________________________ 

 Namnteckning:______________________________________________________________________________ 

 Namnförtydligande: _________________________________________________________________________ 
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