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Årsredovisning för 2021
Snart är det dags att lämna in årsredovisningen för 2021. Du kommer i början av januari
2022 via e-post eller brev att få anvisning om vad ni ska lämna in till redovisningen.

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)

Utbildning årsredovisning
Passa på! Den 27 januari arrangeras en digital årsräkningsutbildning. Anmälan kommer ni att
kunna göra via vår hemsida from v. 2. God man, förvaltare, förmyndare - Umeå kommun
(umea.se)
Planering pågår för årsräkningsutbildning i fysisk regi i både Umeå och Örnsköldsvik. Håll utkik på
vår hemsida för mer information om tid och plats.

Digitala tjänster Försäkringskassan
Försäkringskassan lanserar digitala tjänster för gode män och förvaltare. Det innebär bl.a. att
man kan göra ansökan digitalt men också att skriva ut blanketter. För mer information:
Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare (forsakringskassan.se)

Aktuella uppgifter hos Försäkringskassan
Kom ihåg att du behöver se till att Försäkringskassan har aktuella uppgifter om
huvudmannens inkomster och tillgångar. Gör gärna en årlig koll och meddela förändringar.

Överförmyndarenheten Umeå

Överförmyndarenheten Örnsköldsvik

Postadress: Överförmyndarenheten, 901 84 Umeå
Telefon: 090-16 61 00, knappval 1
E-post: overformyndarenheten@umea.se

Postadress: Överförmyndarenheten, 891 88 Örnsköldsvik
Telefon: 090- 16 61 00, knappval 2
E-post: overformyndarenheten-ovik@umea.se
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På det sättet kan du se till att huvudmannen får rätt bidrag och slipper betala tillbaka
pengar.

Omprövning av förvaltarskap
Stor tack till er som lämnat in den årliga omprövningen av förvaltarskap, 100 %
svarsfrekvens. Ert svar är viktigt så att vi får underlag till vår bedömning.

Utbildning god man
Överförmyndarenheten har återigen glädjen att meddela att Jan Wallgren håller utbildning
till er gode män och förvaltare i Umeå den 9 februari 2022. Jan Wallgren har mångårig
erfarenhet av överförmyndarverksamhet och presenterar ett krångligt ämne på ett
lättfattligt, roligt och inspirerande sätt. Anmälan kommer ni att kunna göra via vår hemsida
from v. 4. Utbildningen är kostnadsfri. God man, förvaltare, förmyndare - Umeå kommun
(umea.se)

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.

Vi önskar er en riktigt god jul och ett gott nytt år
Överförmyndarenheten i Umeåregionen
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