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Skrivelse angående försäkringar  
 
RGMFs analys av situation: 
Förbundets tanke i frågan är att många ställföreträdare kanske inte alltid uppmärksammar 
helheten kring sin huvudmans situation. 
Detta beroende på att det självklara i försäkringsfrågan är att tänka - hemförsäkring.  
Förbundet tror dock som sagt att det många gånger finns försäkringslösningar som vårt 
kollektiv i samverkan med försäkringsbranschen missar för våra huvudmän att teckna. 
Försäkringsbehovets diskussion innefattar även till exempel tankar kring pension, rättskydd, 
husdjur, försäkring kopplad till huvudmän med kommunalt boende etc. 
 
RGMFs förslag: 
Att söka samarbete med försäkringsbranschens riksorganisation angående ett långsiktigt 
samarbete kring informationsutbyte. 
Ömsesidig information till respektive verksamhet / medarbetare om nyheter inom försäkrings 
världen. 
Utbildning.  
En diskussion mellan förbundet och försäkringsorganisationen om framtagandet av en enklare 
broschyr / informationsmaterial - att kunna distribuera ut till ställföreträdare och anställda på 
Sveriges alla försäkringsbolag angående våra huvudmäns behov. 
RGMFs tanke är att försäkringsbolag skall hjälpa ställföreträdarna vid kontakt med 
följdfrågor kring våra huvudmäns behov så att korrekt försäkringsbehov uppfylls. 
 
RGMF tar en första kontakt med företrädare för Försäkringsbranschen för att se om det finns 
ett gemensamt intresse för samarbete. 
 
Uppföljning / slutsats: 
Den 28/8 träffade förbundet representanter för Svensk försäkring och Svenska 
försäkringsföreningen för att diskutera ett eventuellt samarbete. 
Bägge parter visade sig vara samstämmiga kring behovet, då även försäkringsbranschen 
visade sig ha mycket påringningar i dessa ärenden. 
 
Vi beslutade: 

 Om en avsiktsförklaring kring att tillsammans ge ut en informationsbroschyr och att i 
närtid träffas igen för att resonera om textinnehåll - information om behov av 
försäkringar samt situationer - broschyren vänder sig till och distribueras till 
försäkringsbranschen, RGMF och Föreningen Sveriges Överförmyndare. 
(Vi utgick i diskussionen från den folder vi tillsammans med Bankföreningen på 
liknande sätt byggt upp om än denna kommer att vara i ett mindre format) 

 
 Att se om det finns ett behov av / vinning i att länkar byts mellan organisationernas 

hemsidor. 
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