Härmed anmäler jag mitt intresse att åta mig uppdrag som ställföreträdare.
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Telefon dagtid/kväll

Mobiltelefon/telefax

Postadress

E-postadress

Tidigare erfarenhet som god man eller förvaltare?

Ja 

Nej 

Huvudsaklig sysselsättning eller yrke:.....................................................................................................................

Allmän bakgrund/erfarenhet/eventuella språkkunskaper m m (använd lösblad om utrymmet inte räcker)

Personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs
för att handlägga ärenden. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, debitering av avgift samt uppdatering av
adressuppgifter. Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och undertecknad begäran få information om vilka personuppgifter
om dig som behandlas av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande
uppgifter.

Varifrån / från vem fick du information om att bli god man? ................................................................................

Ort

Datum

Underskift

Kom ihåg att bifoga två rekommendationsbrev!
Besöksadress

Expeditionstid

Telefonväxel

E-post

Port Anders gata 3

Mån. till tor. 10.00 – 12.00

021-39 00 00

overformyndaren@vasteras.se

Postadress

Under jan. – april även
mån. 14.30 – 16.00

Telefax

Hemsida

021-39 27 70

www.overformyndarnamnden.se

721 87 VÄSTERÅS

Information om rekommendationsbrev

Som ett led i överförmyndarnämndens arbete med kvalitetssäkring av ställföreträdare
skall varje ny god man eller förvaltare skicka in två rekommendationsbrev till nämnden.
Kvalitetssäkringen följer av 11 kap. 12 § föräldrabalken vari stadgas att till god man
eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna.

Rekommendationsbreven skall beskriva dig som person och din lämplighet att handha
ekonomiska och rättsliga angelägenheter åt en hjälpbehövande person. Breven kan
utfärdas av någon nära vän, arbetsgivare, arbetskamrat, lärare eller liknande med god
kännedom om din person men ej av en nära anhörig. Innehållet i breven behöver inte
vara omfattande men skall vara tillräckligt grundligt för att nämnden skall kunna göra
en bedömning av din lämplighet.

Om nämnden finner dig lämplig för uppdraget som god man/förvaltare kommer du att
få genomgå en utbildning i ämnet, varefter du kan bli aktuell som ställföreträdare.

Besöksadress

Expeditionstid

Telefonväxel

E-post

Port Anders gata 3

Mån. till tor. 10.00 – 12.00

021-39 00 00

overformyndaren@vasteras.se

Postadress

Under jan. – april även
mån. 14.30 – 16.00

Telefax

Hemsida

021-39 27 70

www.overformyndarnamnden.se

721 87 VÄSTERÅS

