INFORMATIONSTRÄFF
Vad är en god man?
Vad är en god man? Jag skulle gärna vilja
bli god man, men hur går jag tillväga? Jag
är i behov av en god man, hur får jag det?
Missa inte överförmyndarens informationsträff där alla frågor kring godmanskap rätas ut!
Under en timme kommer överförmyndarhandläggare att berätta om vad en god man kan
hjälpa till med, hur man gör för att få en god
man och vad som krävs för att bli god man.

Urban Johansson - god man
Urban är 73 år och
pensionär. Han har
bott i Svalöv i tolv
år, men har sitt
ursprung i Värmland. Urban har
ett förflutet som
ICA-handlare i 36 år
men är idag pensionär och har uppdrag
som god man för
sex personer, både
äldre och yngre, i Svalövs kommun.

Efter informationen kan du ställa frågor och
mingla med överförmyndaren. Det bjuds också
på fika i form av kaffe/te och kaka!

Varför engagerade du dig som god man?
- 2015 när alla flyktingarna kom så engagerade
jag mig eftersom att det fanns stort behov av gode
män. Man känner att man kan göra en insats

Informationsträff

Vad gör du som god man för din huvudman?
- Jag ska se till så att de har det bra samt bevaka
deras intresse. Jag besöker dem cirka en till två
gånger i månaden och är det något som behövs
göras så tar jag den kontakt som behövs, till
exempel om det gäller frågor som rör hemvården
eller liknande. Det stora är annars att handha
ekonomin och betala huvudmannens räkningar.

När: onsdag 3 november, kl. 14.30-15.30 eller
tisdagen 30 november kl.14.30-15.30
Var: kommunhuset, fullmäktigesalen,
Herrevadsgatan 10, Svalöv.
Anmälan: till overformyndare@svalov.se. Ange i
anmälan önskemål om specialkost eller om du
föredrar att medverka på distans.
Givetvis går det bra att anmäla och ta med en
intresserad god vän eller släkting.
Kan du inte komma den aktuella dagen men är
ändå intresserad av information kan du höra av
dig via samma e-post som ovan. Det går också
bra att ringa överförmyndarkansliet under våra
telefontider så ska vi hjälpa dig!

Ida Andersson
Överförmyndare i Svalövs kommun

Kontakta överförmyndarkansliet
Telefon: 0418-47 54 70, vardagar 10.00-11.30.
E-post: overformyndare@svalov.se

Hur mycket tid lägger du på uppdraget?
- Det varierar olika över tid men i genomsnitt tre
timmar i månaden per huvudman. Men som sagt
det kan vara väldigt olika.
Utgår det ersättning?
- Ja, det gör det men man tar inte uppdrag för
inkomstens skull.
Varför tycker du att fler personer borde ta på
sig uppdraget som god man?
- Det finns många som behöver en god man,
speciellt äldre. Det ger väldigt mycket, tycker jag,
och det är ju en samhällsinsats. Man det är viktigt
att man känner för uppdraget och sedan är det för
oss pensionärer, som är pigga, en trevlig sysselsättning.
Vad krävs av mig som person för att ta ett uppdrag?
- Man ska vara allmänt intresserad och medveten
av hur samhället fungerar i stort och vart man ska
vända sig när individen man representerar behöver hjälp. Man bör också vara medveten om hur en
ekonomi sköts på ett bra sätt.

