Ansökan om att bli god man eller
förvaltare

Namn

Personnr

Adress

Postnr

Telefon

Epost

Ort

Yrke/sysselsättning

Har du tidigare erfarenhet som god man/förvaltare?
Nej

Ja

Om ja, hur många uppdrag har du haft?
1-3
4-10

Fler än 10

Har du genomgått någon annan godmansutbildning än Intressebevakaren?
Nej

Ja

Om ja, beskriv vilken/vilka utbildningar?

………….………………………………………………………………

Beskriv dig själv och varför du vill bli god man/förvaltare

I vilka kommuner kan du åta dig uppdrag i?
Alla
Endast i dessa kommuner
Sigtuna
Sollentuna

Upplands Väsby

Vallentuna

Besök

Postadress

Telefon

Internet

Turebergshuset
Turebergs torg 1

191 86 Sollentuna

08-579 217 20

www.sollentuna.se

Vilka språk talar du utöver svenska?
Engelska

Tyska

Spanska

Arabiska

Finska

Franska

Dari

Teckenspråk

Annat språk
………….…………………………………

Vilka typer av uppdrag är du villig att åta dig?
Alla typer av uppdrag
Endast nedanstående - du kan välja flera alternativ
Godmanskap
Förvaltarskap
Kvinnor
Män
Unga huvudmän
Barn med förhindrad förmyndare/saknar förmyndare

Äldre huvudmän

Demensdiagnos
Missbruksproblematik
Neuropsykiatrisk diagnos (ADHD, Asperger, autism)
Psykiatrisk diagnos (schizofreni, bipolär)
Företräda huvudman vid jävsituation
Exempel på jävsituation kan vara en gåva eller försäljning från huvudman till ordinarie god man eller ett arvskifte där
huvudmannen och gode mannen har ett gemensamt intresse.

Kompetensområden
Ekonomi

Juridik

Kommunal/statlig förvaltning

Psykiatri

Sjukvård

Socialsekreterare/biståndshandläggning

Erfarenhet av att möta personer i utsatt situation
Annan kompetens
………………………………………………………………………………………………………

Information om behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är för att kunna rekrytera och föreslå en lämplig
ställföreträdare för uppdraget som god man/förvaltare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 2 kap 2 § dataskyddslagen och art. 6.1 e dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge som du själv är villig att vara aktuell för nya uppdrag. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar
behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
överförmyndarenheten. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Dina personuppgifter kommer att raderas om du varit inaktuell för uppdrag i 1 år utan att
meddela oss att du även fortsättningsvis vill vara aktuell för förfrågningar om uppdrag som god man/förvaltare.

Skicka in

Glöm inte att bifoga dokumentet över genomförd utbildning ”Intressebevakaren”!

Genom att skicka in ansökan så har du accepterat att överförmyndarenheten genomför registerkontroller i
belastningsregistret, socialnämndens register samt registren för betalningsanmärkningar och skuldsaldon.
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