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Nyheter för gode män och förvaltare 
November 2022 

Utbildning god man 
Passa på! Vi erbjuder en digital grundutbildning för gode män och förvaltare den 24 
november kl: 18.00-20.15. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som är ny i ditt uppdrag, 
men även till mer erfarna gode män / förvaltare som önskar fylla på med kunskap. Anmälan 
kommer ni att kunna göra via vår hemsida. God man, förvaltare, förmyndare - Umeå 
kommun (umea.se) 
 

Överförmyndarspärrade konton 
Du kan själv öppna överförmyndarspärrade konton och omplacera medel mellan spärrade 
konton utan samtycke från överförmyndaren.  
 

Hemförsäkring vid flytt till äldreboende? 
Behöver man en hemförsäkring när man flyttar till ett äldreboende? Läs mer på 
Konsumenternas hemsida. Behöver man en hemförsäkring när man flyttar till ett 
äldreboende? | Konsumenternas 
 

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

Vi vill uppmärksamma dig på följande: 
• Meddela Försäkringskassan vid ny hyra eller annat som kan vara av betydelse för 

bostadstillägg/bostadsbidrag. 

• Meddela Försäkringskassan om omständigheter som kan ha betydelse för 
merkostnadsersättningens storlek. 

• Ändra folkbokföringsadress och särskild postadress vid flytt. Enligt 
folkbokföringslagen ska personer vara folkbokförda där de har sin dygnsvila. Särskild 
postadress gör att post kan styras om till dig som god man/förvaltare. Vid byte är det 
den nya gode mannen/förvaltaren som ansvarar för att ändra ev. särskild postadress. 

• Kom ihåg att årligen se över din huvudmans försäkringar.  
 

Svenska bankföreningen  
Svenska bankföreningen har tagit fram bra informationsmaterial som kan vägleda dig i 
hantering av bankärenden. För mer information följ länk. Bankärenden för annans räkning | 
Swedishbankers 
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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. 

 

Vi vill tacka er för era fina insatser under året och önska er 
glad 1:a advent  

Överförmyndarenheten i Umeåregionen 
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