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Nyheter för gode män och förvaltare 
September 2022 

Årsräkningar och arvoden 

En stor del av de inlämnade årsredovisningarna är nu granskade. Du är kanske en av dem 
som fått ett arvodesbeslut hem i brevlådan. Vet du om att du hittar våra riktlinjer för arvode 
på vår webbplats www.umea.se/overformyndarverksamhet? 
Under hösten kommer Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nya cirkulär om arvoden.  

Ordning och reda 
Ifall du lämnar in papper i vår brevlåda utanför vårt kontor i Umeå är det bra om du stoppar 
allt i ett kuvert och klistrar igen det. Annars finns det en risk att papper som rör olika 
ärenden blandas ihop i brevlådan.  

Kostnadsersättning enligt schablon 
Det har kommit en del frågor om kostnadsersättningen som du som ställföreträdare kan få. 
Enligt Skatteverkets regler ska den schablonmässiga kostnadsersättningen vara skattepliktig. 
Mer information finns på Kostnadsersättningar - god man | Skatteverket 

Höjt bostadstillägg 
Från och med augusti 2022 höjs bostadstillägget för pensionärer. De ändrade reglerna 
innebär också att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Det kan innebära att din 
huvudman kan ha rätt till bostadstillägg även om hen inte har kunnat få det tidigare. Mer 
information hittar du på Pensionsmyndighetens webbplats: Har du rätt till bostadstillägg?  
  
Pensionsmyndigheten rekommenderar att du i första hand ansöker på deras webbplats. 
Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 
 
Här finns även utskriftsvänliga blanketter att använda. 
Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten  
Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten 

 

 

 

http://www.umea.se/overformyndarverksamhet
https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/inkomster/godmanarvode/kostnadsersattning.4.58a1634211f85df4dce80005992.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensionsmyndigheten.se%2Fcontent%2Fdam%2Fpensionsmyndigheten%2Fblanketter---broschyrer---faktablad%2Fbroschyrer-och-faktablad%2Fbroschyrer%2FPM-7676-Bostadstillagg-utskriftsvanlig-A4-2022-2.pdf&data=05%7C01%7Casa.palssonstrae%40umea.se%7C06783c9e95924aec369108da83fd86e6%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637967422147867816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=twySMOHyajJgwW34ZoL9jlyXOGfBLISuW2IsE6oESnI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensionsmyndigheten.se%2Ffor-pensionarer%2Fekonomiskt-stod%2Fansok-om-bostadstillagg&data=05%7C01%7Casa.palssonstrae%40umea.se%7C06783c9e95924aec369108da83fd86e6%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637967422147867816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJp4Fv2lTNU2ky0GzdenxH3Y6ksdNQWmWv3D9k0UPYQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensionsmyndigheten.se%2Fom-pensionsmyndigheten%2Fblanketter-och-broschyrer%2Fblanketter&data=05%7C01%7Casa.palssonstrae%40umea.se%7C06783c9e95924aec369108da83fd86e6%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637967422147867816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Acj1cXKaeHNOpUDHCbHZpziWU1HF5bnNmWIgOrksFgM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensionsmyndigheten.se%2Fom-pensionsmyndigheten%2Fblanketter-och-broschyrer%2Fsa-fyller-du-i-blanketten&data=05%7C01%7Casa.palssonstrae%40umea.se%7C06783c9e95924aec369108da83fd86e6%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637967422147867816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BQubdFDyid%2FFrLgZyqQNNAIwHBmidPdwE%2Fag2%2BZPg08%3D&reserved=0
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Digitala informationsmöten via Pensionsmyndigheten 
Pensionsmyndigheten erbjuder digitala informationsmöten om bostadstillägg. Du behöver 
inte anmäla dig och det är gratis. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det 
finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Läs mer på:  
Informationsmöte om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten  
 

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.  
 

Redovisa digitalt 
Du kan välja att redovisa digitalt i vårt system e-godman. Det är ett webbaserat program där 
du 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 Google Chrome eller Microsoft Edge  
 
Mer information om digital redovisning, instruktioner samt inloggning till systemet finns 

Redovisa digitalt via e-tjänst - Umeå kommun (umea.se) 

 
Dags för ett till uppdrag? 

Vi har många uppdrag där vi behöver ställföreträdare som kan ta på sig att bli god man eller 
förvaltare. Har du utrymme för ett till? 
Är du god man eller förvaltare i Ö-vik? Skicka ett mejl till overformyndarenheten-
ovik@umea.se så kontaktar vi dig. 
Är du god man eller förvaltare i Umeå, Vännäs, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors eller 
Nordmaling? Skicka ett mejl till overformyndarenheten@umea.se. Då får du ett mejl varje 
måndag med uppdrag där vi söker gode män och förvaltare. 

 

Hälsningar från 

Överförmyndarenheten i Umeåregionen 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pensionsmyndigheten.se%2Ffor-pensionarer%2Fekonomiskt-stod%2Finformationsmote-om-bostadstillagg&data=05%7C01%7Casa.palssonstrae%40umea.se%7C06783c9e95924aec369108da83fd86e6%7C6666873a59e746b0b92e00af0a3633e2%7C0%7C0%7C637967422147867816%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tdg0tPDNHavHCgWoUvoWYGqwBYURIdB%2BGltqeKKrtmc%3D&reserved=0
https://www.umea.se/omsorgochhjalp/ekonomisocialbidrag/godmanforvaltareformyndare/arkivgodman/redovisadigitaltviaetjanst.5.1b4d24fb1752122eb846a4.html
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