
GÖR VARDAGEN LÄT TARE 
FÖR EN MEDMÄNNISKA!

BLI GOD MAN 
ELLER FÖRVALTARE

Gör som Yvonne, Anne, Thore, 
Crawford, Elisabeth, Anneli och Iréne:



Vad gör en god man/förvaltare?

• Sköta någons ekonomi, till exempel betala räkningar, fördela fickpengar 
• Ta kontakt med myndigheter
• Ansöka om exempelvis vård, annat boende, olika bidrag
• Se till att den sociala situationen fungerar för personen som behöver 

hjälp. Exempelvis genom personlig kontakt med honom/henne,  
anhöriga och eventuell vårdpersonal

Några exempel på arbetsuppgifter:

Får man betalt?
Ja. Att vara god man och förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag - men du 
har rätt till arvode. Arvodets storlek avgörs av uppdragets innehåll.

”Jag känner att jag gör 
stor nytta för andra.  
Det  finns så många 
människor som  
har ett stort  
behov av hjälp."

Att vara god man eller förvaltare är att göra en insats för en 
medmänniska. Det kan handla om att hjälpa till att sköta  
någons ekonomi och att ta kontakt med myndigheter.

Thore har varit  
god man i tio år:



”Det ger mig väldigt  
mycket. Att till exempel 
hjälpa en person att  
få ett särskilt boende,  
och sedan se hur bra  
den personen mår."

Vill du bli god man eller förvaltare?
Hör av dig till överförmyndar- 
nämnden. Vi svarar på dina frågor.  
Du behöver inte ha några  
specialkunskaper. Men det är bra  
om du är samhällsintresserad och  
har kunskap om vardagsekonomi.

Överförmyndarnämndes telefontid 
Mån-ons: kl 10.00-12.00
Telefon: 08-523 037 80  
E-post: overformyndarnamnden@
sodertalje.se
Adress: Campusgatan 26, Södertälje

Skicka in din intresseanmälan!
Känns uppdraget som god man eller 
förvaltare intressant? Då är du  
välkommen att göra en ansökan  
genom vår e-tjänst. Du hittar den  
på kommunens webbsida:  
sodertalje.se, under rubriken  

e-tjänster och blanketter. Sök på: 
Intresseanmälan för att bli god man. 
Du kan också fylla i en blankett och 
skicka in den till överförmyndar-
nämnden. Läs mer på:  
www.sodertalje.se/godman

Anneli har varit  
god man i drygt tre år:



DET HÄR HÄNDER NÄR  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
FÅTT IN DIN INTRESSEANMÄLAN:

1.Kontroll: När din 
intresseanmälan är  
inskickad kontrollerar  
överförmyndarnämnden  
att du inte finns med i  
belastningsregistret och  
att du inte har några  
betalningsanmärkningar.

2.Informationsmöte:  
Om du är lämplig för  
uppdraget bjuds du in till  
informationsmöte i grupp. 

3. Webbutbildning: Efter 
informationsmötet genomgår 
du en webbutbildning. Du 
kan göra den hemifrån på din 
dator, ipad eller mobiltele-
fon. Du mejlar intyg på att du 
genomfört utbildningen till 
överförmyndarnämnden.

4. Du kontaktas: Någon från 
överförmyndarnämnden 
kontaktar dig och erbjuder 
dig uppdrag som god man 
eller förvaltare.

Läs mer på kommunens webbsida:
www.sodertalje.se/godman
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