
Nyhetsbrev april 2014 

till dig som är god man och förvaltare 

 

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

 
Här kommer årets första nyhetsbrev till er som är ställföreträdare under tillsyn av 
Södertörns överförmyndarnämnd.  
  

Granskning 
 
På vår hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras varje vecka 
aktuella uppgifter om hur många årsräkningar vi har fått in och hur många vi 
har hunnit granska. Nämnden har fram t o m den 25 april 2014, granskat  
ca 46 % av årsräkningarna för år 2013.  
 
Det är fortfarande ett antal årsräkningar som inte har lämnats in. Nämnden 
har på nämndsammanträdet den 24 april fattat beslut om vitesföreläggande 
om 5 000 kr i berörda ärenden. 
 

Vissa problem med bilersättning vid arvoderingen 
 
Nämnden har upptäckt att bilersättningen i ett fåtal fall fallit bort från arvodesbeslutet 
trots att den fyllts i hos oss. Om du är en av dem som inte fått bilersättning alls trots att 
du begärt det ber nämnden dig att ta kontakt med Rebecca Hollander, helst per e-post: 
rebecca.hollander@haninge.se 
 

Personal 
 
Den 14 januari 2014 började Johan Samuelsson som handläggare hos oss. Han 
efterträdde Madeleine Kulin som slutat. Han ansvarar för omyndiga barn och 
huvudmän som är födda dag 7-9 och för ensamkommande barn som är födda dag 1-10.  
 
 

Viktigt om arvoden från kommunen- 
registrera ditt lönekonto hos Handelsbanken 
Haninge kommun bytte till Handelsbanken som utbetalande bank den 1 oktober 2013. 
Vi har hittills under våren fått många samtal från ställföreträdare angående uteblivna 
arvoden som visar sig bero på att ställföreträdaren glömt att meddela konto till 
Handelsbanken. Vi påminner därför om detta. Se nämndens hemsida för mer 
information.  

Observera att även du som har Handelsbanken som bank måste göra denna 
registrering.  
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Du kan registrera ditt lönekonto på något av följande sätt: 

• Online  

• Blankett som du skickar till Handelsbanken eller lämnar till Handelsbanken i 
Haninge Centrum.  

• Registrera dig direkt på Handelsbankens kontor i Haninge centrum.  

Notera: Du behöver inte byta bank till Handelsbanken för att få ditt arvode. 
Handelsbanken behöver bara ditt kontonummer på din nuvarande bank så att de kan 
sätta in ditt arvode på kontot. 

Det finns en möjlighet på blanketten och vid onlineregistreringen att välja att få sin 
lönespecifikation i pappersform. Detta stämmer inte. Haninge kommun har tagit beslut 
att samtliga lönespecifikationer ska skickas elektronisk, så även om du har valt 
pappersform kommer du att få dina lönespecifikationer som en e-lönespecifikation. 

 

Om uteblivet kommunarvode – löneenhetens rutiner 
 
Om du inte har meddelat konto till Handelsbanken, och du ska få ditt arvode från 
kommunen, betalas ditt arvode ut på en utbetalningsavi. Lönesystemet uppdaterar tyvärr 
inte sina adressuppgifter mot folkbokföringen, så har du flyttat sen den första gången du 
fick arvode från Haninge kommun är risken stor att din utbetalningsavi går till din gamla 
adress. Det kan sen ta upp till två månader från det att arvodet skulle ha betalats ut 
innan löneenheten kan göra en ny utbetalning. Det beror på att de måste vänta tills 
utbetalningsavin kommer i retur. En ny utbetalning av arvodet sker bara om du 
kontaktar löneenheten.  
 
Så har ditt arvode uteblivit p g a att du inte meddelat konto till Handelsbanken och du 
inte har fått någon utbetalningsavi, ber nämnden dig att kontakta löneenheten på 
supportlon@haninge.se för en ny manuell utbetalning. Meddela också din nya adress till 
dem. 
 

Hemsidan 
 
Gör det gärna till en vana att då och då gå in på nämndens hemsida 
www.haninge.se/overformyndare och titta om det kommit ny information. Framförallt 
kan ny information finnas under rubriken ”Aktuellt”. För närvarande finns där bl. a 
information om bankbytet i Haninge kommun med länkar.  
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Att tänka på 
 

Vid förvaltning av ekonomi och redovisning 
 
Under granskningen har nämnden stött på upplägg och hantering som inte har varit helt 
bra. Med anledning av det vill vi påpeka några saker och ge några tips. 
 

• Fakturor som inte hunnit betalas vid årsskiftet för att de inte förfallit till 
betalning ännu är inte att se som skulder och ska inte tas upp i skuldöversikten. 

• När det gäller överförmyndarspärrar har bankerna lite olika hantering. Ett fåtal 
banker kan erbjuda kortkonto med överförmyndarspärr. En smidig lösning för 
huvudmannens fickpengs-/matkonto. På en del banker går det lätt att förse 
fonder med överförmyndarspärr och på vissa kan ordna med spärr på ett konto 
dit kort är kopplat. Allt fler kontorslösa banker erbjuder idag möjlighet att 
överförmyndarspärra konton. Undersök vilka tjänster som de olika bankerna 
kan erbjuda. 

• Placering i depåer/placeringsformer som inte kan överförmyndarspärras kan 
vara tillåtet förutsatt att det enda avkastningskontot till placeringen är försett 
med överförmyndarspärr. Kan uttag göras på andra sätt är placeringen inte 
godtagbar. 

 
Kostnadsersättning för utgifter med anledning av uppdraget 
 
Som ställföreträdare kan du få ersättning för de kostnader du har med anledning av ditt 
uppdrag. Kostnader för bredband, medlemskap i Godmansföreningen och för anlitande 
av revisor för upprättande av redovisning är exempel på kostnader som INTE ersätts i 
kostnadsersättningen.  
 

Reseersättning 
 
Reseersättning får inte tas ut utan beslut från nämnden. Kan eller vill man inte ligga ute 
med sina kostnader för längre resa med tåg etc. kan man komma in med begäran om 
ersättning separat från den vanliga begäran om arvode.  
 
Om du bor långt bort från din huvudman (utanför Stockholms län) kan det vara värt att 
fundera över mängden resor till huvudmannen.  
 

Större rättshandlingar 
 
Om det i ditt uppdrag blir aktuellt att vidta större rättshandlingar som t ex 
bouppteckning och arvskifte, försäljning/köp av bostad etc. bör du alltid kontakta 
nämnden för att försäkra dig om att du vet vad som gäller. I de flesta av dessa fall ska 
nämnden lämna sitt samtycke till åtgärden. Mer information finns på hemsidan. 
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Inbetalning av arbetsgivaravgift och löneskatt 
 
Som god man och förvaltare innehar du uppdraget som privatperson vilket framgår av 
Föräldrabalken. Det är därför A-skattsedel som gäller.  Huvudmannen betraktas av 
Skatteverket som arbetsgivare. 

 
Som ställföreträdare ska du utföra de åtgärder som huvudmannen är skyldig att göra, 
men inte klarar av själv. Om huvudmannen betalar arvodet ska han/hon betala 
arbetsgivaravgift. Som ställföreträdare ska du ordna med detta. Vi har sett exempel på 
där detta inte görs. Om man inte betalar in arbetsgivaravgiften orsakar man att 
huvudmannen får en skatteskuld och att han/hon riskerar att drabbas av onödiga 
avgifter. 
 
Se Skatteverkets hemsida för mer information: 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/inkomster/godman/omhuv
udmannenararbetsgivare/deklarera.4.233f91f71260075abe8800028925.html 
 
Det finns även länk till Skatteverkets information från nämndens hemsida: 
http://www.haninge.se/sv/Overformyndare/Om-redovisning-och-arvode/ 

 
Intygande och bidragsbrott 
 
Det är viktigt att du som ställföreträdare anmäler ändrade förhållanden till de instanser 
som betalar ut bidrag/ersättning till din huvudman. Det är också viktigt att ansökan om 
bidrag/ersättning görs på korrekta grunder. Det kan gälla t ex handikappersättning, 
assistansersättning eller bostadstillägg. När det gäller handikappersättning kan t ex den 
situationen uppstå att huvudmannen flyttar till ett särskilt boende. Han/hon har 
troligtvis då inte längre samma kostnader för sitt handikapp som tidigare. Denna 
förändrade situation ska därför anmälas till Försäkringskassan för bedömning av nytt 
ersättningsbelopp.  
 
Det finns en lag som heter Bidragsbrottslagen (2007:612) som kan vara bra att känna till. 
Den började gälla den 1 januari 2008. Enligt denna lag kan den som lämnar oriktiga 
uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden kan dömas till böter eller fängelse om 
det medför fara för att ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut till för högt 
belopp  
 
Huvudmannen kan drabbas av krav på återbetalning av det/den felaktigt utbetalda 
bidraget/ersättningen. 
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Valår 
 
Nämnden vill informera om att du som god man/förvaltare har möjlighet om 
huvudmannen så önskar att fungera som ombud vid röstningen. Observera att du bara 
kan vara ombud för en huvudman som förstår vad saken gäller. 
 
Se mer information på: 
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/rostning/budrosta/index.html  
 
 

Konsumentverkets brev till gode män och förvaltare 
 
Konsumentverket har skickat ett brev till nämnden som är ställt till alla ställföreträdare. 
I brevet finns tips om deras broschyrer rörande ekonomi/skulder etc. som kan vara till 
hjälp vid utförandet av uppdraget. Brevet bifogas detta nyhetsbrev. 
 
 

Information från Södertörns godmansförening 
 
Bifogar ett informationsbrev från Södertörns godmansförening som berättar om 
verksamheten och kommande kurser under hösten 2014. 
 
 

Övrigt 
 

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

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

konstant rekrytering, men nyrekryterade ställföreträdare kan inte ta mer 
komplicerade ärenden. Bifogat detta nyhetsbrev finns en blankett för anmälan 
om intresse för fler uppdrag. Om du vill ta fler uppdrag ber vi dig att fylla i så 
mycket information som möjligt på blanketten och skicka in den till oss per 
vanlig post eller per e-post på rekrytering.overformyndaren@haninge.se 
 

 
 

Överförmyndarenheten önskar er en 
 trevlig fortsättning på våren! 

 

 


