Intresseanmälan ställföreträdare.
Jag vill bli god man eller förvaltare!
Personuppgifter
Namn

Personnummer

Titel/yrke/sysselsättning

Adress
Tfn bostad

Tfn arbete

Postnummer

Ort

Tfn mobil

E-postadress

Jag samtycker till att Överförmyndarkansliet skickar ut nyhetsbrev och allmän information till mig
via e-post.

Tidigare erfarenhet som god man/förvaltare
Ja, om ja i vilken kommun ______________________________
Nej

Särskilda språkkunskaper (utöver svenska och engelska)
Jag talar följande språk:
Jag är teckenspråkskunnig

Typ av uppdrag jag kan tänka mig
Äldre person på ett boende
Äldre person som bor hemma (över 65)
Yngre person (under 65)
Person med psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom
Person med missbruksproblematik
Person med asperger/autism
God man för ensamkommande barn
Jag är föreslagen som ställföreträdande för en viss person (Namn och anhöriganknytning):
________________________________________________________________________

ÖREBRO KOMMUN
Överförmyndarkansliet
www.orebro.se/godman

|2015-09-16|

|Ön 127/2015|

Utbildning och arbetslivserfarenhet
Beskriv vad du har för grundläggande kunskaper om rättigheter och skyldigheter i samhället, erfarenhet
av sjuka eller funktionsnedsatta personer och vilken förmåga du har att sköta någon annans ekonomi.
Separat brev kan bifogas.

Personlig presentation
Beskriv kortfattat dig själv som person, egenskaper, eventuell fritidssysselsättning och annat som du
tycker är viktigt att känna till om dig.
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Därför vill jag bli ställföreträdare!
Beskriv kortfattat varför du vill ha att ha ett uppdrag som god man eller förvaltare.

Lagens krav på en god man och förvaltare är att hen ska vara ”en rättrådig, erfaren och i övrigt
lämplig man eller kvinna”.
Den som är god man eller förvaltare ska vara myndig och inte själv ha förvaltare. För att vara
lämplig ska man kunna sköta det aktuella uppdraget, ha ordnad ekonomi samt ha tillräckligt
med tid för att ägna sig åt uppdraget.
Personen ska ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska svenska
språket i tal och skrift. Viktiga egenskaper hos en god man är att vara noggrann och
naturligtvis lyhörd för huvudmannens (person som har god man) behov och önskningar. En
god man ska också ha förmåga att kunna samarbeta med vårdpersonal, anhöriga och andra för
huvudmannens bästa.
Det är överförmyndarkansliet som bedömer om en person är lämplig att bli ställföreträdare
eller inte.
Det ingår i överförmyndarkansliets lämplighetsprövning att kontrollera om du finns i
Rikspolisstyrelsens belastningsregister och om du förekommer hos Kronofogden.

Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarkansliet för
administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också
avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter.
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