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Vilka försäkringar gäller för oss under ett uppdrag? 
 

Vi kontaktar personer som idag har frivilliguppdrag  
åt Norrköpings-kommun som t.ex.: förtroendeman, 
godman, förvaltare, godman för ensamkommande 
barn, kontaktperson, kontaktfamilj, lekmanna-
övervakare, medförmyndare, särskilt förordnad 
förmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare  

samt stödfamiljer och stödpersoner. 

Norrköpings God Man‐  
och Förvaltarförening 

Vi är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell 
förening för personer som har 
ideella uppdrag. Vi är 
mötesplats för personer i 
Norrköping, Söderköping, 
Finspång‐ och Valdemarsviks 
kommuner. 
Föreningens ändamål: 
… att ta tillvara på våra 
medlemmars intressen av 
gemensam karaktär 
… att vara kontaktorgan för 
gemensamma frågor 
… att anordna träffar och 
sammankomster med föredrag 
och diskussioner 
… att kunna informera mer om 
det ideella uppdraget 
… att bistå våra medlemmar i 
deras kontakter med anhöriga 
samt institutioner, kommuner 
och myndigheter 

Hemförsäkringen? 
Man skulle tro att vi har ett fullgott skydd i vår hemförsäkring 
men den gäller inte när vi utför våra uppdrag. Den är inte 
aktuell för att NI är inte längre en privatperson utan en typ 
av ”frivillig tjänsteman” som genomför ett uppdrag åt 
kommunen! 

Vad gäller för skydd för min familj då?? 
Vi behöver som ”frivillig tjänsteman” teckna ett extra 
försäkringsskydd som gäller när vi är ute på våra 
frivilliguppdrag dessa skyddar då OSS för ev. personskada 
men de innehåller även ett skydd för ekonomisk förlust 
genom misstag etc. försäkringen gäller för ER och för alla 
era huvudmän under det pågående uppdraget! 
 

Från 2023 så ingår också ett skydd för er som varit utförare,  
och nu avslutat era förtroendeuppdrag då är NI och er 
familj skyddade efteråt under 3 år, utan att behöva betala 
någon extra avgift! 
 

-Det kan vara svårt att veta vilken försäkring som gäller, 
t.ex. åker ni ut på ett uppdrag och krockar då gäller din 
bilförsäkring och ingen annan av era eller våra försäkringar! 
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Nyhetsbrev om ert försäkringsskydd! 

Vår förening är knuten till 
”Riksförbundet frivilliga 
samhällsarbetare” och 
tillsammans har vi tagit 
fram ett komplett 
försäkringsskydd där det 
ingår en Olycksfall- och 
en Ansvarsförsäkring 

Bli medlem i vår förening för endast 400kr/år då ingår ett komplett 
försäkringsskydd för ER familj och era huvudmän! 

Hur ni blir medlem eller om ni har frågor om ert uppdrag kontakta då oss på vår webbsida! 
Vi har mer information och där ni kan skicka in frågor så kan vi försöka hjälpa er! 

Mer information finns i bilagorna! 

”Så skydda dina nära och kära från ekonomisk förlust  
samt dina huvudmän från ekonomisk skada” 


