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Nyheter för gode män och förvaltare 
Januari 2023 
 
Årsredovisning för 2022 
Det är dags att lämna in årsredovisningen för 2022. Du har nyligen fått anvisning om vad ni 
ska lämna in till redovisningen senast 28 februari. Tänk på att frankera tillräckligt med porto, 
annars fördröjs redovisningen att komma in till oss.  
 
Förenklad redovisning 
Tänk på att du behöver ha ett beslut för att få lämna in förenklad redovisning.  
 
Digital redovisning i e-godman 
Du kan också redovisa digitalt i vårt system e-godman. Det är ett webbaserat program där 
man kan redovisa den ekonomiska förvaltningen och redogörelse för uppdraget under året. 
För att kunna redovisa i e-godman behöver du:  
• Dator  
• Bank-id  
• Tillgång till scanner  
• Webbläsare Crome eller Microsoft Edge  
 
Mer information om digital redovisning, instruktioner samt inloggning till systemet finns 
Redovisa digitalt via e-tjänst - Umeå kommun (umea.se) 
 
Digital brevlåda  
Tänk på att det är vanligt med digitala brevlådor, till exempel Kivra. När du startat ditt 
uppdrag är det bra om du tar reda på om din huvudman har en digitala brevlåda. Du kan 
behöva säga upp tjänsten för att du inte ska missa viktig post. Innan du kan avsluta 
brevlådan behöver du kontakta DIGG (Myndigheten för digital förvaltning). Om du är god 
man behöver du göra det i samråd med din huvudman. 
 
Beställning av underlag från Försäkringskassan 
När du behöver underlag att redovisa till oss beställer du det från Försäkringskassan. Under 
perioden 9 januari till 31 mars kan du beställa underlaget genom att logga in via Mina sidor 
som ställföreträdare.  Underlag till årsredovisning för ställföreträdare 

 
 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/ekonomisocialbidrag/godmanforvaltareformyndare/arkivgodman/redovisadigitaltviaetjanst.5.1b4d24fb1752122eb846a4.html
https://evt.ungpd.com/Issues/15fa8044-70ed-4f21-9cd9-57437950aa66/Click?ContactId=b8decb15-dc3d-4d31-8b83-efba613796da&url=https%3a%2f%2fwww.forsakringskassan.se%2fmyndigheter-och-samarbetspartner%2ffor-dig-som-jobbar-inom-kommunen%2fbra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare%2funderlag-till-arsredovisning-for-stallforetradare


2 av 2 

Vill du veta mer om assistansersättning och merkostnadsersättning? 
Försäkringskassan bjuder in till ett webbsänt seminarium den 25 och 31 januari som riktar 
sig till gode män och förvaltare som vill veta mer om merkostnadsersättning och 
assistansersättning. För mer information och anmälan Anmälan webbinarium för 
ställföreträdare, januari 2023  
 
Prenumerera på nyheter från Försäkringskassan 
Vill du få nyheter från Försäkringskassan? Då kan du prenumerera på deras nyhetsbrev riktat 
till dig i rollen som god man/förvaltare. Du anmäler dig via Försäkringskassans webbplats. 
 
Utbildning årsredovisning 
Passa på! Den 26 januari kl. 18-21 arrangeras en digital årsräkningsutbildning. Anmälan görs via 
vår hemsida. God man, förvaltare, förmyndare - Umeå kommun (umea.se) 
 
I Umeå arrangeras även årsräkningsutbildning i fysisk regi den 6 februari kl: 15-17 och 7 februari 
kl: 18-20. Anmälan kommer att kunna göras via vår hemsida inom kort. Lokal ej klart.  
 
Save the date 
Den 14 mars planeras mingelkväll för nya som erfarna gode män i Umeåregionen. Vi håller 
till i Umeå. Mer information kommer.  
 
Hållbar ekonomi 
Konsumentverket ger tips och råd till en hållbar ekonomi, läsvärd information Koll på 
pengarna - Publikationer - Konsumentverket 
 
Kan du ta på dig uppdrag åt ett barn? 
Ibland behöver vi rekrytera ställföreträdare åt barn. Det kan handla om att 

• Bevaka barnets rätt i vid ett arvskifte 
• Se till att skadestånd betalas ut 
• Vårdnadshavare har förvaltare och får därför inte vara förmyndare 
• Föräldern inte klarat av att hantera barnets ekonomi eller har misskött sig 
• Det finns ett jävsförhållande mellan förälder och barnet som gör att barnet behöver 

en god man 

Om du är intresserad av att ta på dig ett uppdrag åt ett barn får du gärna höra av dig. 
 
Dags för ett till uppdrag? 
Vi har många uppdrag där vi saknar någon som kan ta på sig att bli god man eller förvaltare. 
Har du utrymme för ett till? 
Är du god man/förvaltare i Ö-vik, skicka ett mejl till overformyndarenheten-ovik@umea.se 
så kontaktar vi dig. 
Är du god man/förvaltare i Umeå/Vännäs/Bjurholm/Vindeln/Robertsfors/Nordmaling, skicka 
ett mejl till overformyndarenheten@umea.se så lägger vi till dig på mejllistan. En lista skickas 
ut varje måndag med ärenden där vi söker gode män och förvaltare i regionen. 
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