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INTERSSEANMÄLAN 
Om att verka som god man 
eller förvaltare 

INTRESSEANMÄLAN OM ATT TA UPPDRAG SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE 
Denna ansökan fyller du i som vill ta uppdrag som god man eller förvaltare i Hörby, Höör, Osby och Östra 
Göinge. Genom att lämna ditt intresse för att verka som god man eller förvaltare godkänner du att 
överförmyndarverksamheten kontrollerar dig mot Kronofogden, Polisen, socialtjänsten och Överförmyndarens 
register. Du kommer att få erbjudande om uppdrag och utbildningar. Du förbinder dig inte att ta några uppdrag 
genom att fylla i anmälan. 

Personuppgifter 
Namn* Personnummer’ 

Adress* Postnummer och postort* 

Telefonnummer/Mobil* 

E-postadress*

Underskrift 
Datum Underskrift 

För vår bedömning vill vi att du svarar på följande frågor så gott du kan. 
Svaren du ger i denna intresseanmälan kommer att ligga till grund för vår bedömning av din 
lämplighet för uppdrag som god man eller förvaltare.  Har du frågor är du välkommen att höra av dig 
till oss via telefon eller e-post. 

Talar du fler språk än svenska? Vilka? 

� Nej    � Ja, vilka: 

Har du god kännedom om det svenska samhället och olika myndigheter? 

� Nej    � Ja 

Har du erfarenhet av att sköta någon annans ekonomi? 

� Nej    � Ja, vems: 

Har du god datorvana? 

� Nej    � Ja 

Har du erfarenhet av att ansöka eller hjälpa till med ansökningar till socialtjänst eller 
Försäkringskassan? 

� Nej    � Ja, vems: 
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INTERSSEANMÄLAN 
Om att verka som god man 
eller förvaltare 

Varför vill du bli god man/förvaltare? 

Hur ser din familjesituation ut? (T.ex. gift, har barn, sambo, särbo) 

Vad har du för sysselsättning och utbildning? (T.ex. arbetande, studerar, pensionär, egenföretagare) 

Har du tidigare arbetat med frivilliga uppdrag? (t.ex. aktiv inom föreningsliv, volontär arbetat) 

Har du nu eller tidigare haft uppdrag som ställföreträdare i en annan kommun? 
I så fall vilken? Hur många uppdrag har du i dag? 

Vilken typ av uppdrag är du intresserad av? 

Uppdrag som god man

Uppdrag som förvaltare

Uppdrag som god man för ensakmommande barn

Uppdrag som god man enligt FB 11:1-3, tillfälliga godmansuppdrag
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