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NÖDINGE. Det behövs 
fl er gode män.

I Ale kommun är det 
cirka 280 personer 
som är behov av den 
hjälpen.

– Vi lever i ett kom-
plicerat samhälle som 
ofta är ovänligt  för de 
med särskilda behov 
och ärenden ökar, säger 
Eva Schiller, överför-
myndarhandläggare.

I Ale kommun finns en Över-
förmyndarnämnd som är 
direkt underställd kommun-
fullmäktige. I nämnden sitter 
förtroendevalda politiker där 
Tony Karlsson (KD) bär 
ordförandeskapet.

– Vi är en förvaltnings-
myndighet. Nämndens upp-
gift är att ha tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyn-
dare, berättar Tony.

I kommunen arbetar också 
två handläggare i Eva Schil-
ler och Annika Bengtsson. 
De arbetar bland annat med 
att tillsätta gode män och 
förvaltare samt att de också 
har tillsyn över dem.

– Överförmyndarnämn-
den spelar en viktig roll i en 
kommun. Den skyddar de 
allra svagaste i samhället, de 
människor som inte klarar 
sig själva personligt och eko-
nomiskt, säger Eva Schiller.

En god man är en rätt-
rådig, erfaren och i övrigt 
lämplig person som vill göra 
en god gärning för en med-
människa.

Hur ser en typisk god 
man ut?

– Det är män och kvinnor i 
alla åldrar, personer som kan 
avsätta lite av sin tid för att 
hjälpa andra, säger Eva.

Hur blir man god man i 
Ale kommun?

– Genom att kontakta oss. 
Vi bokar då ett möte för att 
berätta hur vi jobbar och 
personen ifråga får möjlig-
het att presentera sig och 
sedan ordnar vi något som 
vi kallar för en matchnings-
träff. Accepterar man villko-
ren som god man och även 
huvudmannen tycker det 
känns bra så går vi vidare. 
Det är Alingsås Tingsrätt 
som anordnar god man och 
förordnandet börjar så fort 
beslut har tagits.

Vad är den viktigaste 
egenskapen hos en god 
man?

– Engagemang!
Vad gör en god man?
– Uppdraget kan variera i 

omfattning beroende på vilka 
behov av hjälp huvudmannen 
har och hur omfattande dessa 
behov är. Huvudmannen kan 
till exempel ha behov av hjälp 
med ansökningar till myn-
digheter, hjälp med att betala 
räkningar och så vidare. 

En anledning till varför 
det behövs fler gode män i 
Ale är att antalet ensamkom-
mande barn ökar.

– Vi har 48 timmar på oss 
att ordna en god man efter 
att vi fått beskedet att barnet 
placerats i Ale. En annan 
kategori där behovet av gode 
män ökar är hos unga vuxna 
med ADHD och liknande 
diagnoser. Många behöver 
hjälp med skuldsanering då 
de inte klarar av att hantera 
pengar på egen hand, avslu-
tar Eva Schiller. 
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Tony Karlsson, ordförande i Överförmyndarnämnden, tillsammans med Eva Schiller, överför-
myndarhandläggare, och Annika Bengtsson, handläggare.
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