För dig som vill bli god man
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ATT BEHÖVA HJÄLP
Ibland behöver vi människor hjälp av varandra med sådant vi inte klarar av
själva. Många anlitar säkert hjälp för att laga bilen, upprätta avtal eller sälja ett
hus. När vi blir gamla eller sjuka kan vi behöva hjälp med sådant som vi
tidigare klarat av helt själva. Det kan röra sig om praktiska göromål som att få
hjälp med att städa, handla, sköta hygien, laga mat eller att komma upp ur
sängen på morgonen.
Vi kan också behöva hjälp med att sköta och förvalta våra liv. Det handlar om
mer administrativa uppgifter så som att betala räkningar, skapa ett sparande,
lämna in självdeklarationen eller ansöka om bostadstillägg. Det handlar också
om att få kunskap om våra rättigheter och se till att vi tar del av dem.
Många får hjälp av sina anhöriga, men det är inte alltid som deras möjligheter
räcker till och ibland är det till och med olämpligt att anhöriga har hand om
ekonomin. Då kan man undersöka om det behövs en god man som hjälper till.

GOD MAN
En god man är en person som stödjer en annan person genom att bevaka hens
ekonomiska, rättsliga och personliga intressen. Omfattningen av den gode
mannens arbete varierar beroende på personens situation och vad hen behöver
hjälp med men det innefattar nästan alltid att sköta personens ekonomi och
betala räkningar.
I föräldrabalkeni står det: ”Gode män och förvaltare ska, i den utsträckning
det följer av deras förordnande, bevaka rätten för de personer som de
företräder, förvalta deras tillgångar och sörja för deras person.”

VEM BEHÖVER EN GOD MAN?
Vem som helst av oss kan någon gång behöva få hjälp av en god man.
Hjälpbehovet kan bero på ett medfött tillstånd eller på något som inträffar
senare i livet.
Idag finns det runt 1 500 personer i Sala och Västerås som får hjälp av en god
man eller förvaltare och vi kan se att det behovet ökar.
De som har god man är i alla åldrar och från alla delar av samhället och
behöver hjälp på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, olika former av
funktionsnedsättningar, personlighetsstörningar, missbruk eller hög ålder.
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Vissa personer bor på särskilda boenden där de får stöd och hjälp medan andra
bor i egna lägenheter eller villor. Oavsett orsaken till behov av god man, så är
det lika angeläget att någon utses så skyndsamt som möjligt efter att behovet
uppkommit. Den som har en god man kallas för huvudman.

VEM KAN UTSES TILL GOD MAN?
Bland våra gode män har vi personer med de mest skiftande bakgrunder. En
del är utomstående personer som vill göra en insats, medan andra är nära
anhöriga eller goda vänner. Valet av god man styrs av vad huvudmannens kan
ha önskat, vilka behov som föreligger i det enskilda fallet och vilka gode män
som finns tillgängliga för att ställa upp vid det aktuella tillfället.
Allmänna krav
Samtliga gode män kontrolleras i polisens belastningsregister och i
socialtjänstens register. För att bli god man får man inte ha någon
betalningsanmärkning. Alla gode män får genomgå en kortare utbildning med
efterföljande kunskapsprov.
Kunskaper
En god man ska vara rättrådig. Den goda mannen ska också ha en bred
kunskap om det svenska samhället och goda kunskaper i privatekonomi.
I föräldrabalken står det: ”Till god man eller förvaltare ska utses en
rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.”
Egenskaper
En god man ska vara öppensinnad och ha en mycket god inlevelseförmåga.
Den gode mannen ska företräda sin huvudman på ett sätt som gör att
huvudmannen får möjlighet att leva som sitt allra bästa jag. Det innebär att
den gode mannen ska utgå från huvudmannens personlighet, värderingar och
intressen och utifrån det fatta kloka beslut.
I föräldrabalken står det: ”Förmyndare, gode män och förvaltare skall
omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst
gagnar den enskilde.”

VILL DU STÄLLA UPP OCH HJÄLPA NÅGON SOM BEHÖVER HJÄLP?
Du kanske undrar om du kan bli god man? De flesta personer har de
kunskaper som krävs för att åta sig ett eller flera uppdrag som god man. Alla
huvudmän är olika och inget uppdrag är det andra likt.
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Arbetet kräver egentligen inte mer än kunskaperna som nämnts här ovan samt
vanligt sunt förnuft. Du behöver också kunna avsätta tid för uppdraget.

ARVODE
En god man har rätt till arvode och viss kostnadsersättning. Storleken av
arvodet och kostnadsersättningen bestäms av överförmyndarförvaltningen
utifrån en skälighetsbedömning i förhållande till uppdragets tyngd och krav på
engagemang. Ett normalarvode ligger på cirka 10 000 kronor per år.
VARMT VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DITT INTRESSE
Vi är i stort behov av nya gode män. Om du är nyfiken på uppdraget är du är
varmt välkommen att anmäla ditt intresse för att bli god man.
När du anmält dig kommer du få mer information från oss och du kommer att
få information om vår utbildning. Utbildningen är kostnadsfri och du väljer
själv om du vill ta uppdrag eller inte efter att du blivit godkänd.
Anmäl ditt intresse på: overformyndarnamnden.se/intresseanmalan

Kontakt
Postadress
Västerås stad
Överförmyndarförvaltningen
721 87 Västerås
Besöksadress
Port-Anders gata 3, T3

i

Kontaktcenter
021-39 27 25
E-postadress
overformyndaren@vasteras.se
Webbplats
www.overformyndarnamnden.se

Föräldrabalken är den lag som reglerar gode mannens verksamhet.
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