
Sid 1

För dig som är god man eller förvaltare

Nya digitala tjänster via Mina sidor

• Ansöka om ersättning för din huvudman 

• Beställa underlag inför årsredovisningen 



Sid 2

Mina sidor för dig som ställföreträdare

1. Gå till fk.se

2. Klicka på Logga in

3. Välj ställföreträdare i rullistan under 

”Logga in som:”

4. Fyll i ditt personnummer 

5. Identifiera dig med ditt bank-id

Du har två val

• E-tjänster och blanketter

• Beställ underlag till årsredovisningen



Sid 3

Ansöka om ersättning digitalt

• Det finns idag sju e-tjänster
– Fyll i huvudmannens personnummer och namn i 

första steget. 

– Du skriver under på heder och samvete.

– Du får en kvittens och du har möjlighet att spara 

eller skriva ut en pdf-fil.

– Du kan inte följa ärendet via dina Mina sidor. 

Det är bara huvudmannen som kan logga in och 

se sitt ärende.

• Om förordnande saknas får du ett 

meddelande om det på sidan.



Sid 4

Ansöka om ersättning med blankett

• Samlat de vanligaste blanketterna
– Använd alltid den senaste versionen

– Fyll i blanketten på datorn innan du skriver ut 

den

– När du skriver ut blanketten ska inställningen på 

skrivaren vara ”verklig storlek”

– Gör inga hål i marginalen

– Om du fyller i blanketten för hand

– Använd svart eller blå penna

– Tänk på att skriva tydligt



Sid 5

Beställa underlag för årsredovisningen

• Beställ underlaget digitalt via Mina 

sidor.

– Logga in som ställföreträdare och klicka 

på Beställ underlag för 

årsredovisning.

– Fyll i personnummer för en eller flera 

huvudmän och klicka på beställ.

– Underlaget kommer med posten.

– Tjänsten finns tillgänglig från början av 

januari 2022.



Sid 6

TACK!

Mer information på Försäkringskassans webbplats:

• Bra att veta för dig som god man eller förvaltare

• Digitala tjänster för ställföreträdare

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/for-dig-som-jobbar-inom-kommunen/bra-att-veta-for-dig-som-ar-god-man-eller-forvaltare
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3apath%3a%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fdigitala-tjanster-for-stallforetradare

