
INTRESSEANMÄLNINGSBLANKETT FÖR DIG SOM VILL  
TILLFRÅGAS OM UPPDRAG SOM GOD MAN och/eller FÖRVALTARE i 
HEDEMORA, AVESTA och Norbergs kommun 

Mitt namn……………………………………  Mitt personnummer ………………………………... 

Min adress ……………………………………………………………………………………………. 

Mitt telefonnummer hem……………………… Mitt telefonnummer dagtid ……………………. 

Mitt mobilnummer …………………………… Min e-postadress …………………………………… 

Jag har inte tidigare haft uppdrag som god man eller förvaltare ☐ 
Jag har pågående uppdrag som      ☐ god man, antal………..      ☐förvaltare, antal………... 
Jag har tidigare haft uppdrag som  ☐ god man, antal………..   ☐ förvaltare, antal………... 

Jag är intresserad av att tillfrågas om uppdrag som 
god man ☐                     förvaltare ☐

☐ tillfällig god man (om ställföreträdaren  
är jävig, t.ex. vid bouppteckning och arvskifte)

i  ☐ Hedemora kommun     ☐ Avesta kommun

 Någon/några särskilda geografiska områden i kommunen/kommunerna? 
………………………………………………………………………………………………………. 

Jag kan tillfrågas om:  ☐ ett uppdrag    ☐ mer än ett uppdrag 

Min sysselsättning 
 Jag arbetar som …………………………………………………………………………………….   
 Jag är studerande och studerar ……………………………………………………………………. 
 Jag är pensionär och har arbetat som …………………………………………………………….. 

Min utbildning/yrkeserfarenhet 
 Jag har studerat ……………………………………………………………………………………. 
 Andra arbeten jag har haft är ………………………………………………………………………. 

Mina uppdrag/engagemang 
 Jag har/har haft förtroendeuppdrag, nämligen ……………………………………………………. 
 Jag är/har varit engagerad i ideell verksamhet, nämligen…………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………………………………... 
 Annan/ytterligare verksamhet, nämligen …………………………………………………………. 

Erfarenheter 
Jag har erfarenhet av personer med   
fysisk sjukdom ☐    svagt hälsotillstånd, t.ex. pga hög ålder ☐   fysiskt funktionshinder ☐   
psykiskt funktionshinder ☐   psykisk sjukdom ☐    demens☐   Downs syndrom☐   autism ☐   
missbrukare, som missbrukar ……………………..    annat, nämligen ………………………… 

Jag har erfarenhet av  ☐ äldre     ☐ medelålders ☐ unga vuxna ☐ barn

Jag har allmänna kunskaper om privatekonomi  ☐ ja     ☐ nej 
Jag kan hålla ordning på papper/räkenskaper  ☐ ja     ☐ nej 
Jag har sålt en bostad/fastighet, eller lämnat den till mäklare för att säljas   ☐ ja     ☐ nej
Jag har kännedom om skuldsanering  ☐ ja     ☐ nej 
Jag har kännedom om avbetalningsplaner  ☐ ja     ☐ nej  
Jag har kännedom om kontakt med Kronofogdemyndigheten   ☐ ja     ☐ nej
Jag har kännedom om bouppteckning / arvskifte  ☐ ja     ☐ nej Vänd 

☐ Norbergs kommun



Forts INTRESSEANMÄLAN att tillfrågas om uppdrag som god man / förvaltare  

Jag förstår/talar följande språk, förutom svenska (vissa huvudmän har svårt med svenska språket): 
☐ finska, nivå ……………...   ☐ norska, nivå…………… ☐ danska, nivå …………………   
☐ engelska, nivå …………        ☐annat språk, nämligen ………………… nivå …………… 
☐ annat språk, nämligen ……………………..  nivå ……………… 

Jag är särskilt intresserad av att bli tillfrågad om uppdrag  
- som gäller  ☐ kvinna/kvinnor  ☐ man/män    ☐ kön spelar ingen roll

- som gäller  ☐ äldre ☐ medelålders   ☐ unga vuxna    ☐ barn    ☐ åldern spelar ingen roll
(oftast tillfälliga godmanskap)  

- som ☐ anses lätta    ☐ anses ”vanliga”    ☐ anses som en utmaning
☐ det spelar ingen roll ☐ fråga mig om alla slags uppdrag

- där personen som behöver hjälp  ☐ har fysisk sjukdom/försvagat hälsotillstånd
☐ har psykisk sjukdom  ☐ har missbruksbakgrund  ☐ har svårt att hantera pengar/stora skulder
☐ är ett barn

Något särskilt du vill framföra: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Datum…………………………… Underskrift………………………………… 

Tack för att du fyllt i denna blankett!  
Blanketten kan lämnas till medarbetare på överförmyndarkansliet eller skickas per post till 
Överförmyndarkansliet, Box 201, 776 28 Hedemora  
Eller scannas in och e-postas till overformyndarkansli@hedemora.se  

Innan överförmyndarkansliet tillfrågar någon om uppdrag som god man, kontrolleras personen i 
polisens belastningsregister och i Kronofogdemyndighetens register. 

Information om hur V-Dala överförmyndarsamverkan behandlar dina personuppgifter och hur du tar 
tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) 
finns på V-Dala överförmyndarsamverkans hemsida www.hedemora.se > Stöd & Omsorg > V-Dala 
överförmyndarsamverkan.  Du kan också kontakta Hedemora kommuns kundtjänst tel. 0225-34 000.




