
Nyhetsbrev december 2016 

till dig som är god man och förvaltare 

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

 
Nyligen skickades ett årsbrev ut till er alla. Detta är ett kompletterande nyhetsbrev.  
 
Alla tidigare nyhetsbrev med bilagor 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, som alltid, gärna 
emot. Skicka dem till rebecca.hollander@haninge.se. 
 
Redovisa din årsräkning 2016 via internet i E-Wärna 
 
Nämnden kommer från och med den 1 januari 2017 erbjuda alla ställföreträdare att föra kassabok 
digitalt för att sen även lämna in årsredovisningen digitalt.  
 
Information om och länk till det nya systemet kommer du att hitta på nämndens hemsida. Där 
kommer det även att finnas instruktionsmaterial och instruktionsfilm. För att kunna logga in i  
E-Wärna måste du ha en e-legitimation. 
 
Hemsidan 
 
Allmänt  
På hemsidan finns det 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. På samma sida som dem ligger de nya 
länkarna. 
 
Frågor och svar  
Under år 2017 planerar nämnden att lägga upp en sida med vanliga frågor från er och deras svar. 
Det kommer inte att vara möjligt att ställa frågor till nämnden direkt på hemsidan med hänsyn till 
sekretess. Om du har tankar eller önskemål om vad som vore bra att ta upp där så tveka inte att 
höra av dig till rebecca.hollander@haninge.se 
 
Ändrad praxis vid arvodering när huvudmannen har 
handikappersättning 
 
Tidigare har nämndens praxis varit att lägga arvodet på huvudmannen i alla de fall där 
huvudmannen haft handikappersättning, oavsett om inkomsten legat under 2,65 pbb 
(prisbasbelopp) eller inte. Nämnden har ändrat denna praxis efter en dom från tingsrätten. 
Domen anger att man inte kan utgå från att arvodeskostnaden är inräknad i ersättningen eftersom 
vetskap saknas om vilka kostnader som ersätts. Du behöver därför ange i din redogörelse om 
huvudmannen får handikappersättning för arvodet till dig. Omfattar din huvudmans 
handikappersättning inte kostnaden för ditt arvode bör du undersöka om det går att ansöka om 
höjd ersättningsnivå och i samband med ansökan visa på huvudmannens kostnad för ditt arvode. 
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Att tänka på 
 
E-legitimation 
Om din huvudman har förmåga och behov av att använda e-legitimation, men det är svårt att 
ordna, kan Skatteverkets ID-kort vara en möjlig lösning. Det innehåller en e-legitimation som ska 
fungera som legitimering/styrkande av identitet på internet. Se mer information om detta på 
Skatteverkets hemsida: 
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/idkort.4.6f9866931215a607a4f80002591.html 
 
Ändrad folkbokföring 
Från och med 1 januari 2016 ska den som flyttar alltid göra flyttanmälan direkt till Skatteverket. 
Idag kan medborgare göra flyttanmälan via Svensk adressändring också men vid årsskiftet löper 
avtalet mellan Skatteverket och Svensk adressändring ut.  
 
Det kostar inget att göra flyttanmälan hos Skatteverket och det görs enklast med hjälp av e-
legitimation (till exempel Mobilt BankID) i e-tjänsten Flyttanmälan  
(http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/flyttanmalan.4.745947781
0df5bccdd480004564.html?q=efters%C3%A4ndning) 
 
Skatteverket skickar den nya adressen till de flesta myndigheter, företag och viktiga 
samhällsaktörer.  
 
Svensk adressändring har kvar ansvaret för eftersändning av post. Vill man ha eftersändning 
beställs det för en kostnad hos Svensk adressändring  
(https://www.adressandring.se/privatperson) 
 
Rekommenderade brev (REK) till nämnden 
Om du skickar handlingar med REK till nämnden är det viktigt att du bara adresserar det till 
överförmyndarnämnden och INTE anger handläggarens namn. Anges handläggarens namn kan 
det innebära att handläggaren måste visa upp sitt ID på posten för att handlingarna ska lämnas ut, 
vilket fördröjer när ärendet kan börja handläggas på nämnden. 
 
Övrigt 
 

• På nämndens hemsida www.haninge.se/overformyndare publiceras löpande aktuella 
uppgifter om hur många årsräkningar vi har fått in och hur många vi har hunnit granska.  

• I början av 2017 slutar Sanna Valkonen hos oss. Rekrytering har påbörjats. 
• Nämnden försöker att använda e-post för att snabbare kunna kommunicera med er i 

handläggningen av ärenden som kommit in. Det händer återkommande att e-post från 
nämnden inte besvaras. I vissa fall har det visat sig bero på att nämndens e-post hamnat i 
en skräppostmapp. Titta därför gärna i din skräppostmapp ibland och se efter att du inte 
missar något viktigt meddelande från oss. Det kan också vara bra att se till att ditt e-
postkonto inte är för fullt. 
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