ATT VARA GOD MAN – NÅGOT FÖR DIG?
Det finns människor i vårt samhälle som själva är hindrade att förvalta sin egendom, bevaka sina
rättigheter och/eller ta hand om sig själv. Om detta beror på sjukdom, ålderdom,
funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem kan ett godmanskap komma ifråga.
Många får hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid som detta är möjligt eller lämpligt.
Den fråga som då blir aktuell är om det bör anordnas ett godmanskap för den hjälpbehövande.
Utgångspunkten är dock att hjälpbehovet ska tillgodoses på det minst ingripande sättet och
anpassas efter den enskildes behov.
En god man är en person som biträder en medmänniska i ekonomiska frågor men även när det
gäller intressebevakning, både på det personliga planet och gentemot samhället. Omfattningen av
uppdraget varierar naturligtvis beroende på den hjälpbehövandes situation. Det väsentliga är att
gode mannen alltid handlar på det sätt som på bästa sätt är till nytta för den enskilde. För att
kunna uppnå god livskvalitét för huvudmannen krävs därför att man lär känna den enskilde och
dennes behov. Det är dock värt att understryka att den gode mannen inte ska utföra sociala
insatser.

Vem förordnas som god man?
Vad uppdraget som god man kräver är egentligen inte mer än allmänna kunskaper i
”vardagsekonomi”, kunskap om hur samhället fungerar i stort och vanligt sunt förnuft. Lagen
säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta passar in på den
beskrivningen. Valet av god man styrs av vad den hjälpbehövande kan ha önskat, vilket behov
som finns i det enskilda fallet och vilka tänkbara gode män som vi känner till vid det aktuella
tillfället.

Arvode
Arvode utgår enligt antagna riktlinjer. Storleken på arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån
en bedömning mot uppdragets tyngd och krav på engagemang. Man har även rätt till viss
kostnadsersättning.

Vill du bli god man?
Om du känner ett intresse av ett eller flera uppdrag som god man är du välkommen med en
intresseanmälan så hör vi av oss.
Intresseanmälan finns på baksidan.

Överförmyndarenheten

För att fylla i formuläret på
din dator krävs Acrobat Reader.

Överförmyndarenheten

Intresseanmälan

Härmed anmäler jag mitt intresse att efter förfrågan i varje enskilt fall –
åta mig uppdrag som:
God man

Förvaltare

God man för ensamkommande barn

Skicka intresseanmälan till:
Härnösands kommun
Överförmyndarenheten
871 80 Härnösand

Personuppgifter
Namn:
Personnummer

Titel/yrke/sysselsättning

Adress
Postadress
E-post
Telefon bostad

Psykisk ohälsa

Telefon arbete

Demens

Funktionsnedsättning 		

Missbruk

Utvecklingsstörning

Underåriga

Ensamkommande barn

God man vid jävssituationer t ex bouppteckning/arvskiften
God man till bortavarande att förvalta dennes egendom
God man att granska redovisningshandlingar för huvudmans räkning

Allmän bakgrund (arbetslivserfarenhet, utbildning, språkkunskaper, intressen, familj mm)

Skriv gärna på ett särskilt papper om utrymmet inte räcker till.
Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndaren för administration och andra åtgärder som behövs
för att handlägga register över de som anmält intresse att ta uppdrag som god man. Enligt föräldrabalken 11 kap 12 § skall en
god man vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. I den prövningen inhämtar överförmyndaren en kreditkontroll på de som
anmäler intresse, samt även utdrag ur belastningsregistret och från socialtjänsten.
Postadress
SE-871 80 Härnösand
Besöksadress förvaltning
Köpmangatan 1

Tel vx
0611-34 80 00
Fax
0611-34 82 43

Bankgiro
5576-5218
Organisationsnr
212000-2403

Hemsida
www.harnosand.se
E-post
overformyndarenheten@harnosand.se

