
Nyhetsbrev april 2015 

till dig som är god man och förvaltare 

 

Södertörns 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö 

 
Detta är årets första nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under 
tillsyn av Södertörns överförmyndarnämnd.  
  

Granskning 
 
På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras löpande aktuella uppgifter om hur 
många årsräkningar vi har fått in och hur många vi har hunnit granska. Nämnden har fram t o m 
den 30 mars 2015, granskat ca 470 st av 1 881 st inlämnade årsräkningar för år 2014. Det är 
fortfarande ett stort antal årsräkningar som inte har lämnats in. Den 16 april fattar nämnden 
beslut om vitesföreläggande i de ärenden där årsräkning inte har kommit in.  
 

Personal 
 
Nämndens granskare Mats Carlsson slutade i början av februari. Han har den 1 april efterträtts av  
Despoina Markou. Nämnden har även hjälp med granskningen av Gunilla Thörn för att 
granskningen inte ska fördröjas. Fr.o.m. den 30 mars 2015 är handläggare Maria Berggren på 
långledighet. Hennes vikarie Elisabeth Hulthén börjar den första veckan i maj. 
 

Hemsidan 
 
På hemsidan finns det nu, efter önskemål, länkar till hemsidor som kan innehålla användbar 
information för er. Det rör t ex information om förutsättningar för att få tandvårdskort, särskilt 
tandvårdsbidrag, aktivitetsersättning, försörjningsstöd, handikappersättning med mera. Gå gärna 
in då och då på nämndens hemsida www.haninge.se/overformyndare och titta om det tillkommit 
information. Framförallt kan ny information finnas under rubriken ”Aktuellt”. På hemsidan hittar 
du också informationsblad och blanketter för olika situationer. Under samma rubrik ligger de nya 
länkarna. Fler länkar läggs till allt eftersom. 
 

Framtida nyhetsbrev 
 
Av miljöhänsyn kommer nämndens kommande nyhetsbrev inte att skickas ut med vanlig post. 
Nyhetsbrevet kommer endast att skickas ut till de av er som har lämnat sin e-postadress till oss. 
Nyhetsbreven kommer också att ligga med bilagor på hemsidan. Under ”Aktuellt” kommer vi 
informera om när nytt nyhetsbrev lagts upp. Målet är att det blir minst två nyhetsbrev per år. 
Om du saknar tillgång till både dator och e-post är du givetvis välkommen att kontakta  
Rebecca Hollander för att få ett exemplar av nyhetsbrevet skickat till dig per vanlig post.  
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Den nya redogörelseblanketten  
 
Nämnden har fått en hel del synpunkter och reaktioner på den nya redogörelseblanketten. Syftet 
med omarbetningen av blanketen har varit att få veta mer om huvudmännen och de insatser ni 
ställföreträdare gör utanför den ekonomiska skötseln.  Detta för att nämnden ska kunna utöva sin 
tillsyn bättre för huvudmännens räkning. Blanketten utvärderas löpande och kommer under 
våren att omarbetas på vissa punkter. 
 

Fondmedel för utlandsresa - FUB 
 
Om huvudmannen är utvecklingsstörd eller funktionshindrad och ska göra en resa med sitt 
boende bör du undersöka om han/hon kan ha rätt till fondmedel för att bekosta resan. Ansökan 
om detta görs hos FUB (http://www.fub.se/). För huvudmän som vistas på boende inom 
Stockholm stad görs i regel denna ansökan chefen på gruppboendet för samtliga boende som ska 
resa. Även vid andra tillfällen kan fondmedel sökas. Se FUBs hemsida och bifogat  
informationsblad från dem om fonder, villkor och förutsättningar. 
 

Om arvode 
 
Inbetalning av arbetsgivaravgift och löneskatt när huvudmannen står för 
arvodet 
Om huvudmannen betalar ditt arvode ska du som ställföreträdare lämna in förenklad 
arbetsgivardeklaration rörande detta till Skatteverket inom en månad efter det att arvodet tagits 
ut. Det som skatteverket också kräver är att inbetalningen till huvudmannens skattekonto sker 
samtidigt som deklarationen lämnas in. Se bifogat informationsblad. Vid granskningen har 
nämnden sett att vissa ställföreträdare tyvärr väntat med att betala in avgifterna tills dess att 
Skatteverket skickat ut en faktura in slutet av året. Huvudmannen har då drabbats av helt onödiga 
räntekostnader. 
 

Betalningsansvar för arvode när uppdraget bara omfattar bevaka rätt 
och/eller sörja för person 
Huvudregeln är att huvudmannen ska betala arvodet till sin gode man eller förvaltare om de 
skattepliktiga inkomsterna per år överstiger 2,65 prisbasbelopp (pbb) eller om det finns tillgångar 
överstigande 2 pbb finns vid redovisningsperiodens slut (för år 2014 var ett pbb 44 400 kr). I 
övriga fall betalar kommunen del av eller hela arvodet. I ärenden där den ekonomiska skötseln 
inte ingår i uppdraget saknar nämnden kännedom om huvudmannens ekonomi och vet därför 
inte om ekonomin når över gränserna eller inte. Nämndens praxis är att i dessa fall lägga 
betalningsansvaret på huvudmannen. I de fall då huvudmannens ekonomi är sådan att 
kommunen egentligen ska stå för arvodet ska du som ställföreträdare överklaga beslutet och 
skicka in underlag som styrker att kommunen ska stå för arvodet, förslagsvis årsbesked från bank 
och årsbesked från Försäkringskassan/Pensionsmyndigheten etc. Det allra enklaste för samtliga 
vore att detta underlag bifogas redan vid inlämnandet av redogörelseblanketten. På så sätt blir 
arvoderingen rätt på en gång. 
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Arvode när huvudmannen har handikappersättning 
En huvudman som har rätt till handikappersättning har rätt att som en kostnad för sitt handikapp 
räkna in kostnaden för gode mannens/förvaltarens arvode. Nämnden har därför som praxis att 
lägga arvodet på huvudmannen i alla de fall där huvudmannen har handikappersättning oavsett 
om inkomsten ligger under 2,65 pbb eller inte. Skälet till detta är att nämnden saknar vetskap om 
vilka kostnader handikappersättningen ersätter. Innan vi började med denna praxis hände det i 
några fall att kommunen betalade arvodet fastän huvudmannen fått handikappersättning för att 
själv kunna betala det. Det orsakade onödigt administrativt arbete för såväl ställföreträdaren som 
nämnden att reda ut och rätta till dessa fall. En utbliven arvodesbetalning för din huvudmans del 
kan också leda till att han/hon blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan om den 
handikappersättningen innefattade ersättning för ditt arvode. Omfattar din huvudmans 
handikappersättning inte kostnaden för ditt arvode bör du ansöka om höjd ersättningsnivå och 
visa på kostnaden för ditt arvode. 
 

Särskilda skäl för kommunen att stå för arvodet  
Lagen medger i vissa fall att kommunen står för arvodet trots att huvudmannens skattepliktiga 
inkomster eller tillgångar ligger över gränserna. Det anges att detta är möjligt om särskilda skäl 
föreligger och denna regel är avsedd att användas restriktivt. Det kan avse situationer där 
huvudmannen har mycket stora vårdkostnader som tar inkomsterna i anspråk, eller att de 
tillgångar som finns utgörs av en fastighet som huvudmannen själv behöver eller som är svår att 
sälja. Det faktum att huvudmannen har skulder eller genomgår skuldsanering är inga 
omständigheter som nämnden får ta hänsyn till. Vid skuldsanering är det därför viktigt att även 
göra förbehåll för arvodeskostnaden om din huvudmans ordinarie skattepliktiga inkomst 
överstiger 2,65 pbb. 
 

Om du får problem med att få ut ditt arvode 
Nämnden blir till och från kontaktad av ställföreträdare som inte får ut det arvode som 
huvudmannen ska betala. Framför allt rör det sig om ärenden där godmanskapet har upphört. 
Om detta händer dig och det inte går att komma överens om utbetalning behöver du vända dig 
till Kronofogdemyndigheten för att få arvodet utmätt från huvudmannens 
inkomst/huvudmannens dödsbo. Det är inte tillåtet för nämnden att gå in och betala arvodet i 
huvudmannens ställe i dessa fall, eftersom det skulle medföra otillåtet gynnande av enskild 
medborgare. OBS! Innan du ansöker hos Kronofogdemyndigheten kan det vara lämpligt att du 
hör efter med nämnden om arvodesbeslutet har överklagats. 
 

Att tänka på/Bra att veta 
 

Redovisningsunderlag 
Nämnden ser under sin granskning årsbesked som är mycket bra och informativa och som 
underlättar både redovisning och granskning. Bifogat detta brev finns exempel på 
sammanställning av utförda betalningar per år från en av storbankerna. Flera av de andra stora 
bankerna har liknande möjligheter till summering av betalda fakturor. Bifogar också exempel på 
årssammandrag som du kan beställa från Försäkringskassan där samtliga skattefria inkomster 
också är medtagna. Troligtvis har även Pensionsmyndigheten en liknande service. 
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E-postadress 
Nämnden ber dig att tänka på att meddela om du byter e-postadress. Det är att föredra om du 
lämnar din privata e-postadress eftersom man oftare byter jobb och därmed också e-postadress.  
 

Hot 
Om du utsätts för hot av din huvudman eller anhörig till denne ber nämnden dig att höra av dig 
och berätta det. Detta både för att nämnden ska kunna erbjuda dig stöd, men också för att kunna 
ta ställning till om uppdraget kan fortsätta eller inte. 
 

Rollkoll 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) har tagit fram två broschyrer som går igenom 
vilka roller som finns runt en huvudman. Den ena av dessa går bl. a. in på rollfördelningen mellan 
ställföreträdaren och boendepersonal/personlig assistent/ kontaktperson och innehåller en del 
bra gränsdragningar. Broschyrerna finns att ladda ner eller beställa på 
http://www.rfs.se/om_rfs/Projekt/Rollkoll/Rollkolls-informationsmaterial-klara/ 
 

Önskemål från assistenterna 
Assistenterna vill gärna be er ställföreträdare som skickar e-post till nämnden att skicka  
information/frågor rörande en enda huvudman per e-post. Vill du skriva angående flera 
huvudmän skulle vi därför uppskatta att du skickar flera e-postmeddelanden. Det gör det lättare 
med både diarieföring och vidarebefordran av e-posten till ansvarig handläggare för åtgärd. För 
att vi lätt ska kunna identifiera huvudmannen så skriv huvudmannens födelsedatum (dvs. de 
första sex siffrorna i personnumret) och huvudmannens initialer. Undvik att skriva fullt 
personnummer. E-post är ett kommunikationsmedel som går att ta sig in i för obehöriga och 
det är därför viktigt att tänka på vad som förmedlas i e-posten. Eftersom innehållet i e-post som 
skickas till nämnden kan innehålla mer eller mindre känsliga uppgifter är det viktigt att det inte på 
ett lätt sätt går att hänföra informationen till en specifik person för någon som inte ska ha del av 
meddelandet. 
 
Redovisningshandlingar som ska lämnas in till nämnden (förteckning, årsräkning och sluträkning) 
kan inte skickas in per e-post. Skälet till detta är att redovisningshandlingen ska ha din underskrift 
i original. 
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Tack 
 
Nämnden vill ge ett stort tack till alla er ställföreträdare som har hört av er med tips på 
information/uppgifter som kan vara bra att föra vidare till ställföreträdare. 
 

Övrigt 
 

• Nästa nyhetsbrev planerar nämnden att skicka ut under hösten. Alla nyhetsbrev finns att 
läsa på nämndens hemsida www.haninge.se/overformyndare under en egen flik ”Nyhets-
brev”. Den ligger i rubriklistan på vänster sida. 

• Synpunkter och förslag på nyhetsbrev, hemsida och övrigt tas, som alltid, gärna emot. 
• Vi har ett stort behov av erfarna ställföreträdare. Det pågår en konstant rekrytering, men 

nyrekryterade ställföreträdare kan inte ta mer komplicerade ärenden. Om du vill ta fler 
uppdrag ber vi dig att kontakta oss per vanlig post eller per e-post på 
rekrytering.overformyndaren@haninge.se 
 

 
 

Överförmyndarenheten önskar er en trevlig vår och sommar! 
 


