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BLI GOD MAN! 
Du kan göra en viktig insats för en person med 
funktionsnedsättning eller psykiatrisk diagnos. 
Många personer i Örebro behöver en god man. Just nu ser vi ett allt större 
behov av gode män och förvaltare för personer som har olika funktionsned-
sättningar eller psykiatriska diagnoser. 

Vi söker därför dig som tycker om att hjälpa andra, har erfarenhet av att arbeta 
med personer med funktionsnedsättningar eller psykiatriska diagnoser, är 
intresserad av vardagsekonomi, är väl insatt i hur samhället fungerar och har tid 
över. Du får ett arvode för din insats och ersättning för dina utgifter. Summan 
på arvodet beror på uppdragets komplexitet och tyngd. 

Vad gör en god man? 
Uppgifterna skiljer sig åt beroende på vem du är god man för. Exempel på 
vanliga uppgifter är: 

• Betala månadens räkningar och portionera ut fickpengar. 

• Boka tid och vara med på möten hos myndigheter eller vårdgivare. 

• Ansöka om exempelvis bostadsbidrag eller andra stödinsatser. 

Det är vanligt att personen behöver snabb hjälp med att ordna upp sin boende-
situation och ekonomi med skulder. 

Du får stöd i ditt uppdrag 
Innan du matchas med den person du ska hjälpa får du en digital utbildning 
som du har tillgång till under den första tiden. Varje person som får en god 
man har en handläggare som kan hjälpa dig i frågor som rör personen du ska 
hjälpa. Du har också möjlighet att kontakta Överförmyndarkansliet om du har 
frågor som rör ditt uppdrag i stort. Mycket information finns även på 
webbplatsen. 

Läs mer och anmäl ditt intresse 
På webbplatsen orebro.se/godman kan du läsa mer om vad det innebär att vara 
god man. Här lämnar du också din intresseanmälan. 

Du får gärna höra av dig till oss på Överförmyndarkansliet om du har frågor. 
Mejla overformyndarkansliet@orebro.se eller 
ring Servicecenter tel. 019-21 10 00. 

Din erfarenhet och kunskap behövs! 
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