
Besöksadress Telefon TelefontidPostadress 

451 81 UDDEVALLA Varvsvägen 1 0522 - 69 83 38 Månd - fred kl 10.00 - 11.00
E post

overformyndaren@uddevalla.se

www.uddevalla.se 

Se information på sista sidan om vart ansökan 

ska skickas 

Sökande 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

God man/Förvaltare 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Huvudman 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Jag ansöker härmed om att godmanskapet/förvaltarskapet skall jämkas. 

Anledningen till min ansökan samt på vilket sätt jag vill att godmanskapet/förvaltarskapet skall jämkas. 

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN 

Jämkning av ställföreträdarskap 

enligt 11 kap 23 § föräldrabalken 

mailto:overformyndaren@stenungsund.se
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Bilagor 
1 2 

Underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning sökande 

Namnförtydligande 

mailto:overformyndaren@stenungsund.se
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Information om ansökan om jämkning 

Ansökan om jämkning 

Får göras av förmyndare, huvudmannen själv (om han eller hon har fyllt sexton år) samt 

av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar och av den gode mannen 

eller förvaltaren. 

Av 11 kap 23 § föräldrabalken framgår följande 

Bestämmelserna är avsedda att säkerställa att ett godmanskap eller förvaltarskap vid varje 

tillfälle har den lämpligaste omfattningen. De ger möjlighet att öka eller minska vidden av 

ett förordnande. Jämkning av ett förvaltarskap kan t.ex. innebära att ett förvaltarskap 

begränsas till viss egendom eller att en ny beloppsgräns införs för den enskildes rätt att 

bestämma över sina inkomster. Jämkning av ett godmanskap kan t ex innebära att ett 

godmanskap som från början var inskränkt till att endast bevaka huvudmannens rätt 

utökas till att även omfattas till att förvalta huvudmannens egendom eller sörja för dennes 

person. En jämkning i inskränkande riktning kan förekomma som ett alternativ till att ett 

godmanskap helt upphör eller för att undvika att en god man begär sitt entledigande. En 

jämkning i sådan riktning kan också tänkas som ett steg mot att godmanskapet eller 

förvaltarskapet helt skall upphöra. 

Ansökan skickas till 

Om ansökan avser en person som är folkbokförd i 

Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum eller Uddevalla skickas ansökan till: 

Uddevalla tingsrätt, Box 323, 451 18 Uddevalla. 

Avser ansökan en person som är folkbokförd i Färgelanda eller Mellerud skickas ansökan 

till: Vänersborgs tingsrätt. Box 1070, 462 28 Vänersborg. 
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