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Nyheter för gode män och förvaltare 
Februari 2023 

Dags att lämna in årsräkningen 
Du behöver lämna in årsräkningen för 2022 senast den 28 februari. 
 
Information om vad du behöver skicka in tillsammans med årsräkningen finns på vår 
hemsida. Där finns också broschyren ”Så gör du din års- eller sluträkning. En guide för gode 
män och förvaltare.” I broschyren finns bland annat tips på vad du kan titta efter om du inte 
får årsräkningen att stämma. 
 
För dig som skickar in årsräkningen per post. Tänk på att sätta tillräckligt med porto. Då 
kommer årsräkningen fram som den ska. 
 
Stoppa gärna årsräkningen i ett förslutet kuvert om du lämnar årsräkningen direkt i vår 
brevlåda. 
 

Kan du inte lämna in årsräkningen i tid? 
Om du inte kan lämna in årsräkningen i tid kan du ansöka om anstånd. Det betyder att du 
kan få mer tid på dig att lämna in årsräkningen och redogörelsen. 
 
Skicka in din ansökan skriftligt senast 28 februari, via mejl eller post. För adresser, se nedan. 
 
Tänk på att du måste beskriva varför du behöver mer tid. Skäl till anstånd kan till exempel 
vara egen ohälsa eller sjukdom hos anhöriga, olycksfall med mera. Om du inte har tillräckliga 
skäl kan vi neka att ge dig mer tid. 
 
Du som har uppdrag i Bjurholm, Nordmaling, Vindeln, Vännäs, Robertsfors eller Umeå 
kommun skickar årsräkningen till: 
Överförmyndarenheten, Umeå kommun, 901 84 Umeå 
 
Du som har uppdrag i Örnsköldsviks kommun skickar årsräkningen till: 
Överförmyndarenheten, Örnsköldsviks kommun, 891 88 Örnsköldsvik 

 
 
 
 



2 av 2 

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 e-godman 
Passa på! Den 16 februari kl. 15-17 arrangeras en digital utbildning i vårt e-redovisningsprogram. 

Anmälan görs via vår hemsida. God man, förvaltare, förmyndare - Umeå kommun (umea.se) 
 

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 

 

Reseersättning 

Överförmyndarnämnden följer Skatteverkets schablonbelopp för avdrag för resor med bil. 
Det betyder att ersättningen för resor med bil som du gjort under 2023 blir 25 kronor per 
mil. Resor med bil som du gjort i uppdraget under 2022 ersätts med 18,50 kronor per mil. 
 

Pensionsmyndigheten bjuder in till digitala informationsmöten  
Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Du behöver 
inte anmäla dig och det är gratis. Under mötet besvaras de vanligaste frågorna och det finns 
möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Läs mer på vår webbplats  Schema - 
bostadstillägg 
 

Har din huvudman rätt till bostadstillägg? 
Gör en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker om bostadstillägg. Har du inte 
möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–
776 776 och få hjälp med en beräkning.  
 
 

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. 
 

 
Hälsningar från överförmyndarenheten i Umeåregionen 

https://www.umea.se/omsorgochhjalp/ekonomisocialbidrag/godmanforvaltareformyndare/arkivgodman/redovisadigitaltviaetjanst.5.1b4d24fb1752122eb846a4.html
https://www.umea.se/overformyndarverksamhet
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
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/informationsmote-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/informationsmote-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/sa-fungerar-bostadstillagg.step.testa-om-du-kan-fa-bostadstillagg.html
mailto:overformyndarenheten-ovik@umea.se
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