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TEMAUTBILDNINGAR 2022 
 
Upprättande av förteckning 
Du får hjälp med att tänka på hur inkomster och utgifter redovisas. Privata medel/fickpeng till 
huvudman, posten, försäkringar m. m. 
 
Anmälan sker till: info@eskilstunagodman.se 
 
Kursledare Annica Savelius, 070-235 96 32  
 
PLATS: ABF-huset, Kungsgatan 14 Eskilstuna 
 
Temautbildning är på onsdagar kl. 18.00-20.00 följande datum: 
2022-01-12 
2022-02-09 
2022-03-09 
2022-04-06 
2022-09-14 
2022-10-12 
2022-11-09 
 
 
 
 
Försäljning av egendom 
Vad ska jag som god man/förvaltare tänka på innan, under och efter en försäljning? 
Vilka blanketter ska användas? 
 
Anmälan sker till: info@eskilstunagodman.se 
 
Kursledare Benny Sandell, 073-541 22 50  
 
PLATS: Teams - online 
 
Temautbildning är på onsdagar kl. 18.00-20.00 följande datum: 
2022-02-02 
2022-03-02 
2022-03-30 
2022-09-07 
2022-10-05 
2022-11-02 
2022-11-30 
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Sörja för person 
Uppdraget att sörja för huvudmannens person är en mycket viktig uppgift som lägger vikten 
av att hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållande. Uppmärksamma 
behovet av stöd, hjälp och omvårdnad samt underrätta om eventuella brister i huvudmannens 
livsföring i övrigt. 
 
Anmälan sker till: info@eskilstunagodman.se 
 
Kursledare Ritva Kautto, 070-791 09 19  
 
PLATS: Teams - online 
 
Temautbildning är på onsdagar kl. 18.00-20.00 följande datum: 
2022-01-19 
2022-02-16 
2022-03-16 
2022-04-13 
2022-09-21 
2022-10-19 
2022-11-16 
 
 
 
 
Genomgång årsräkning  
Genomgång av vikten att arbeta under året med redovisningen för att underlätta vid årets slut. 
Information om blanketter m.m. 
 
Anmälan sker till: info@eskilstunagodman.se 
 
Kursledare Annica Savelius, 070-235 96 32  
 
PLATS: ABF-huset, Kungsgatan 14 Eskilstuna 
 
Temautbildning är på onsdagar kl. 18.00-20.00 följande datum: 
2022-01-26 
2022-02-23 
2022-03-23 
2022-04-20 
2022-09-28 
2022-10-26 
2022-11-23 
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Årsräkning med eget material 
Ställföreträdaren ska arbeta med sitt eget material under ledning av handledare. 

Medtag allt material som förteckning eller kopia av tidigare inlämnad och granskad 
årsräkning, blanketter, årsbesked alternativt saldobesked, verifikation, kontrolluppgifter mm 
för att du ska kunna göra din egen årsräkning, Medtag även din egen räknedosa och blanketter 
du fått från överförmyndarkontoret. 

 
Anmälan sker till: info@eskilstunagodman.se 
 
PLATS: ABF-huset, Kungsgatan 14 Eskilstuna 
Dörren är låst så vi hämtar er vid porten (4 pers/tillfälle). 
 

Dagtid och kvällstid följande datum: 
2022-01-19 - Dagtid 13.30-16.30 
2022-01-25 - Kvällstid 16.30-19.30 
2022-02-02 - Dagtid 13.30-16.30 
2022-02-08 - Kvällstid 16.30-19.30 
2022-02-16 - Dagtid 13.30-16.30 
2022-02-22 - Kvällstid 16.30-19.30 
2022-03-02 - Dagtid 13.30-16.30 
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