Överförmyndarkansliet informerar

Försäkring för gode män och förvaltare
Gode män och förvaltare vet att det är viktigt att se över huvudmannens olika typer av försäkringar.
Men, vad gäller för dig i ditt uppdrag? Som ställföreträdare arbetar du ideellt som får ett visst
arvode men du är inte anställd av Örebro kommun och omfattas inte av försäkringar som
kommunens arbetstagare. För dig gäller Örebro kommuns olycksfallsförsäkring.

Vad ingår i kommunens försäkring?
Som god man eller förvaltare omfattas du
endast av person- eller egendomsskada som
orsakas av tredje man.
Olycksfallsförsäkringen omfattar ersättning
för tandskador, resekostnader i samband med
vård och behandling, rehabiliteringskostnader,
invaliditet samt dödsfall och krisbehandling.
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När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under verksamhetstid. Det
innebär att den gäller under utövandet av
själva uppdraget och på vägen till och från
huvudmannen.

Kompletterande försäkring
Du kan själv komplettera med försäkringar som
täcker förmögenhetsskada och rättsskydd
utifrån ditt behov via de intresseföreningar för
ställföreträdare som finns. Försäkringarna
tecknas hos respektive lokalavdelningar. Det
kan också finnas en ansvarsförsäkring i din
egen hem/villaförsäkring.
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
Frejgatan 75, 113 26 Stockholm
Telefon: 08-556 068 30
www.rfs.se

Försäkringsbrev och skadeanmälan
Försäkringsbrev med detaljerad information
om försäkringens omfattning finns på
www.orebro.se/godman tillsammans med
blankett för skadeanmälan.

Örebro frivilliga samhällsarbetare (ÖFS) är en
lokal förening för gode män och förvaltare som
är ansluten Riksförbundet frivilliga
samhällsarbetare (RFS). Frågor besvaras av
ordförande Ingalill Dahlqvist på telefon 019611 10 44, eller via e-post:
orebro.fs@gmail.com

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen omfattar inte ren
förmögenhetsskada eller rättsskydd. Örebro
kommun kan inte försäkra dig för det, men du
själv kan teckna kompletterande försäkringar.

Riksförbundet gode män och förvaltare
Sysslomansgatan 26 1 tr ned
112 41 Stockholm
Telefon: 0735-086 009
www.gmfforbundet.se

Frågor om kommunens försäkring
Har du frågor om Örebro kommuns
försäkring kan du vända dig till Daniel
Strandberg på kommunledningskontorets
säkerhetsavdelning. Du når honom genom
Kundtjänst, 019-21 10 00.

I Örebro län finns inte någon lokalförening
ansluten till Riksförbundet gode män och
förvaltare.
Frågor om kompletterande försäkringar
Respektive förening besvarar frågor om sina
försäkringar. Du behöver själv granska
villkoren för att se vilken försäkring som passar
bäst för dig.

