INTRESSEANMÄLAN

Om att bli god man eller förvaltare
FÖRÄLDRABALKEN 11 kap
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Personuppgifter

”Jag vill här med anmäla mitt intresse för att verka som
god man eller förvaltare i Hörby och Höör.”

Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och postort

Vistelseadress (om det är annan adress än den som

Postnummer och postort

angivits ovan)

Telefonnummer/Mobil

E-postadress

Jag godkänner att Överförmyndarnämnden kontrollerar mig mot Kronofogdens, Polisens och
Socialnämndens register.
Jag godkänner att Överförmyndarnämnden kontrollerar mig hos Överförmyndarnämnderna i
andra kommuner.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

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.
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)
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Vad känner du till om godmanskap sedan innan? Varför vill du bli god man/förvaltare?

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

Vilka erfarenheter/kunskaper har du som kan komma till nytta som god man/förvaltare?
(T.ex. i arbetslivet, föreningslivet, gällande vardagsekonomi och språkkunskaper.)

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 åt ensamkommande barn.
Tillfälliga uppdrag som god man enligt föräldrabalken 11 kap 1-3 §.
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens register, Wärna. Uppgifterna behandlas i enlighet
med relevant lagstiftning. Personuppgiftsansvarig nämnd är Överförmyndarnämnden i Höör och Hörby
kommuner. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter kan du alltid kontakta vårt
dataskyddsombud; dataskyddsombud@hoor.se.
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