Information från …

Intresseanmälan god man
Härmed anmäler jag mitt intresse att åta mig uppdrag som god man eller
förvaltare.
Personuppgifter
För- och efternamn

Adress

Telefon

Personnummer

Postnr

Ort

E-post

Yrke/Sysselsättning

Information angående bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL); ”Personuppgifter som lämnas i
denna handling behandlas av överförmyndarnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för
att handlägga ärendet. 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.
Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter.”

Språkkunskaper
Jag talar följande språk:
__________________
__________________
__________________
__________________

Typ av uppdrag jag kan åta mig
God man för äldre person med hjälpbehov (ex sjuka eller funktionsnedsatta)
God man för yngre person med hjälpbehov (ex sjuka eller funktionsnedsatta)
God man för person med psykisk problematik/missbruk
God man för ensamkommande barn
Övrigt:______________________________________________________________

Tidigare erfarenhet som god man
Ja. Om ja, ange vad:
Nej.

Har du erfarenhet av socialt arbete?
Ja. Om ja, ange vad:
Nej

Har du erfarenhet av arbete med juridiska eller ekonomiska frågor?

Ja. Om ja, ange vad:
Nej

Har du god mans- eller förvaltaruppdrag i en annan kommun?

Ja. Om ja, i vilken kommun och hur många uppdrag har du?
Nej

Har du något politiskt uppdrag i Värmdö eller Vaxholm?

Ja. Om ja, ange vad:
Nej

Har du några andra uppdrag inom Värmdö eller Vaxholm t ex som kontaktperson?

Ja. Om ja, ange vad:
Nej

Övrigt
Varför vill du bli god man?

Här kan du skriva om du t ex har andra erfarenheter än vad som framkommit ovan och
som du vill att vi ska känna till. Skriv gärna några rader om dig själv.

Härmed godkänner jag att överförmyndarenheten vid behov gör kontroller av mig som
ställföreträdare. Kontroller sker hos överförmyndarnämnden, socialförvaltningen,
Kronofogden och i Polisens belastningsregister.
_________________________
Ort och datum

_________________________
Namnteckning

Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm
Skogsbovägen 11
134 81 Gustavsberg
www.varmdo.se
E-post: varmdo.overformyndare@varmdo.se
Telefonnummer: 08-570 470 00

