
  

INTRESSEANMÄLAN FÖR UPPDRAG 

SOM GOD MAN / FÖRVALTARE 

 

   

 

Adress: Telefon: E-post:  Fax: 

Gruvstugutorget 0580-804 20 overformyndarnamnden@ 0580-718 30 

714 80 Kopparberg 0580-804 21 ljusnarsberg.se   
 

 

 

Ansökan och utdrag från belastningsregistret sänds till:  Bergslagens överförmyndarnämnd 

  Gruvstugutorget 

  714 80 Kopparberg 

 

 

1. Intresseanmälan  

Härmed anmäler jag mitt intresse att åta mig uppdrag som god man eller förvaltare.  

 

 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

 

1.2 Tidigare erfarenhet som god man/förvaltare  

□ Ja, om ja, ange vad:  

□ Nej   

 

1.3 Allmän bakgrund/erfarenhet mm  
Kortfattad beskrivning av huvudsaklig arbetslivserfarenhet eller utbildning och om du har 

förmåga att sköta någon annans ekonomi. Beskriv också gärna om du har grundläggande kun-

skaper om rättigheter och skyldigheter i samhället och om du har erfarenhet av sjuka eller 

funktionsnedsatta personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Separat brev kan bifogas)             

 



  

 

Adress: Telefon: E-post:  Fax: 

Gruvstugutorget 0580-804 20 overformyndarnamnden@ 0580-718 30 

714 80 Kopparberg 0580-804 21 ljusnarsberg.se   
 

1.4 Särskilda språkkunskaper (utöver svenska och engelska)  

□ Jag talar följande språk  __________________________________________________________ 

□ Jag är teckenspråkkunnig  

1.5 Typ av uppdrag jag kan tänka mig  

□ God man för äldre personer med hjälpbehov (ex. sjuk och/eller funktionsnedsatta) 

□ God man för yngre personer med hjälpbehov (ex. sjuk och/eller funktionsnedsatta) 

□ God man för person med psykisk problematik/missbruk 

□ Förvaltare 

□ God man för ensamkommande barn 

□ Jag är föreslagen som god man för en viss person: _______________________________ 

□ Övrigt: _________________________________________________________________  

 

1.6 Jag är intresserad av uppdrag i följande kommuner: 

□ Hällefors      □ Lindesberg      □ Ljusnarsberg      □ Nora 

 

 

Jag är medveten om att det ingår i överförmyndarens lämplighetsprövning att kontrollera  

att jag inte har någon kriminell belastning eller har några betalningsanmärkningar  

hos Kronofogdemyndigheten.  

 

De uppgifter du lämnar, samt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndighet, 

kommer att föras in i en databas. Detta för att vi ska kunna administrera din ansökan.  

Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).  

 

 
Utdrag ur belastningsregistret ska bifogas intresseanmälan (www.polisen.se) 
 

 

Datum och ort ________________________________________________________________ 

 

 

Underskrift  ________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande  ________________________________________________________________ 

 


