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3. Egna kommentarer 

Antal Värde 

1 Gode män systemet borde ändras så att det inte sköts av amatörer utan borde 

skötas av proffs/myndighet. 

1 svårbedömt med dessa personer 

1 Min godman har inte tid att träffa mig för han bor långt ifrån mig. Varje gång jag 
behöver extrapengar så krånglar han med mig. Jag får böna och be honom 

extrapengarna. 

1 Vill ha mer kontakt med godman 

1 Jag är glad för vad hon gör för mig. Tack för att jag har min godman. 

9

27

39

68

23

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Instämmer inte alls

Instämmer delvis

Instämmer till stor del

Instämmer helt och hållet

Vet inte/kan inte bedöma

Jag förstår vilket uppdrag min gode man/förvaltare har.

17

9

26

98

16

0 20 40 60 80 100 120

Instämmer inte alls

Instämmer delvis

Instämmer till stor del

Instämmer helt och hållet

Vet inte/kan inte bedöma

Jag är nöjd med hur min gode man/förvaltare utför sitt uppdrag.



1 Ifylld av mamma. Daniel kan inte förstå riktigt vad förvaltarskap innebär och har 
inte egen insikt i att han inte vet pengars värde. 

1 Jag skulle vilja ha utdrag på papper 1 gång i månaden vad för räkningar som är 

betalda, mina sparpengar, och mina mat utgifter.  Jag skulle vilja ha lättläst 
nerpunktat papper vad jag kan be min godeman om. Vad har hon betalt för. 

1 Det går bra med min gode man jag tycker att hon är så glad och trevlig tyvärr 
händer det andra saker som man inte kan förklara men annars går det fint. Med 

vänlig hälsning er Yvonne godberg 

1 Jag vill byta min godman eftersom jag inte har bra kontakt med honom från börja. 

Jag var försent för några rättigheter som alla ungdom medborgare kan ha i Sverige 

T.om för CSN och bankkonto osv dessutom jag hade inte min godman så han kan 

stödja mig. Jag hoppas att ni som läser brevet kan besluta snabbare eftersom jag 

behöver verkligen en bra godman som kan hjälpa till MVH Hadi 

1 huvudmannen har total afasi och grav hjärnskada efter stroke. Därför svårt att 

värdera svaren 

1 ibland förstår hon inte min problematik. Hon kan vara lite hård då. Är också orolig 

att jag ska förlora henne, eftersom hon är äldre 

1 Missnöjd, vägrar svara och att kontakta en. 

1 Jag har en bra godeman hon heter cristina elfors - sjodin. jag är nöjd med henne. 

1 enligt henne fanns inga pengar sp jag fick bara 3000kr i månaden att leva på. Hon 

var enligt testamentet den som skulle ärva mig därför snålades med pengarna. 
Kontaktade mig aldrig och fick aldrig veta något hur ekonomin var. 

1 Jag vill att min godman besöker mig. Han har aldrig gjort det. Han måste ta sitt 
ansvar. 

1 min godeman är otrevlig speciellt i telefon. Han skämtar bort det jag säger. Jag litar 

inte på honom. 

1 VÄRLDENS BÄSTA GODEMAN 

1 Jag är trygg! Jag är så glad åt henne! Min godeman: Eva Merry Från:Teje Colling 

Alloyvägen 17 Lgh 1801  145 57 Norsborg. pers.nr - 28-09-03-0386 

1 tycker det är svåra frågor, tycker det är jobbigt 

1 Godeman och anhörig är samma person för denne huvudman. Huvudmannen bor 

hemma hos sina föräldrar. 

1 dement lång alzheimers 

1 är svårt dement 

1 jag vill byta min godman pga hon brukar inte svara på telefonen samt mindre 

kontakt. 

1 min godeman är jätte snäll och jag är nöjd av henn. 

1 hon är förstånds handikappad till en viss del så jag tror att hon förstår till en stor 
del vad jag gör för henne. Förklarar alltid för henne det uppdrag jag utför / 

godemannen Linda Touma 

1 Jag är jätte nöjd från min godeman. Han är en de bästa människa som jag träffat i 

mitt liv. Han har gjort sitt bästa för mig. 

1 Är så nöjd med godeman som jag har nu. Godeman och jag har gjort lite saker ihop 
och det som är bra med henne är att jag kan prata finska med henne. 

1 Irene Lahtinen är mycket nöjd medgodemannen som hjälper henne med allt hon 
behöver och alltid förklarar för henne vad hon gör, även godeman har ofta kontakt 

med stödperson. 

1 Evert Eklund          godviksvägen 39   14943 nynäshamn 

1 Han är en bra och snäll person. Vi träffas ibland, men jag inte vet vilka uppgifter 

han har. 



1 Han är ärlig. Han arbetar ideellt, tar lite betalt för sitt engagemang 

1 vid vårt samtal med varandra framgick att huvudmannen ville att god man skulle 

ringa oftare. Trots kontakt 4-6 ggr i veckan. Det kommer jag då självklart att göra / 

godman i samråd med huvudmanen. 

1 Jag är inte nöjd med min godeman. Godeman kommer ibland i tid, men kommer ej 

så ofta som det är tänkt. 

1 Det jag vet att han är det bästa godeman som jag har haft i många år. 

1 Omöjligt att besvara frågor ovan då huvudman har svår alzheimers sjukdom 

1 Tyvärr har min förvaltare ingen insikt i min sjukdomsbild 

1 Jag önskar att vi hade mera kontakt och träffas oftare. 

1 Är helt nöjd med min godeman och har bra kontakt med träffar och mobílen. 

1 Hej! Jag vill säga bara att inte Sonja! inte min godeman träffa mig ofta och frågar 

om jag har problem. Det är bra jag har familjen just nu. Jag är glad 

1 Jag är mycket nöjd med allt Social, Godeman och familjen. 

1 Jag har världens bästa godeman. Hon är bäst, guldhjärta, hjälper alltid mig. 

1 Bra 

1 Jag vill byta god man för att han bor i Uppsala och jag bor i Huddinge. 

1 Det enda som jag vill säga är att jag är placerad i en dålig familj och jätte långt bort 

från min skola och jag bor fortfarande på samma plats efter fem månader och 

ingen bryr sig om det. Hoppas att placeringar blir bättre speciellt för de som går i 

skolan. 

1 Min syster har grav autism och därmed inget tal. Hon är i det närmaste helt 

oförmögen att kommunicera med mig eller personal på boendet. 

1 Har fått en ny god man 2 månader tillbaka. 

1 När jag frågar om räkningar, bankkontot och kontoutdrag får jag aldrig något svar, 

vet aldrig om jag har råd eller inte. Jag får ofta påminnelser om försenade 

betalningar. 

1 Om jag behöver komma i kontakt med honom svarar han inte, ringer inte tillbaka, 

kommer inte på viktiga möten i skolan & Migrationsverket & advokat. 

1 Huvudmannen är för dement för att kunna svara. 

1 God man, tillika pappa, har besvarat frågorna eftersom huvudmannen har en grav 

retardation att han inte kans svara på frågorna. 

1 Min dotter har omfattande funktionshinder och kan knappast förstå information. 

Mina svar avspeglar min (mamma) uppfattning. Dotterns svar skulle alla hamna i 

Vet inte/kan inte bedöma. 

1 Han hör aldrig av sig och han sätter bara i 600 på mitt konto. Jävligt dåligt 

1 Förvaltaren ska fortsätta som han gör nu. 

1 Mycket duktig. Rekommenderas varmt. 

1 Det är jag som ringer honom om jag vill ha pengar och ... (oläsligt) 

1 Jag är god man för min son. Min son är förståndshandikappad med diagnosen 

autism och kan inte svara på denna typ av enkäter tyvärr. 
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