
Nyhetsbrev september 2016 

till dig som är god man för ensamkommande barn 

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

 
Detta nyhetsbrev är till dig som är god man eller blivande god man för ensamkommande barn,  
under tillsyn av Södertörns överförmyndarnämnd.  
 
Hemsidan 
 
Gör det gärna till en vana att då och då gå in på nämndens hemsida och titta om det kommit ny 
information, www.haninge.se/overformyndare. Framförallt kan ny information finnas under 
rubrikerna ”Aktuellt” eller ”om god man för ensamkommande barn”. På hemsidan hittar du 
också informationsblad och blanketter för olika situationer. 
 
Utlägg för mat ersätts inte 
 
Utlägg som du som god man gör för inköp av mat ersätts inte. Skälet är att barnet eller 
familjehemmet får pengar till sådana kostnader från Migrationsverket. 
 
Viktigt att informera nämnden vid förändringar 
 
Det är viktigt att du som god man så fort som möjligt meddelar nämnden om barnet fått PUT, 
avvikit, flyttat, fått ändrad ålder av Migrationsverket eller om barnets föräldrar kommit till 
Sverige. 
 
Om barnet avvikit – så länge kvarstår godmansuppdraget 
 
Om barnet avviker har du som god man rätt till arvode 14 dagar efter att barnet avvikit. Har 
barnet inte kommit tillbaka efter 14 dagar fattar nämnden beslut om upphörande av 
godmanskapet. Skälet till detta är att Migrationsverket inte beviljar återsökning för arvoden till 
god man längre än 14 dagar. 
 
Ändrade arvodesnivåer efter det att barnet fått PUT 
 
Från och med den 1 oktober 2016 kommer arvodet för uppdrag där barnet fått PUT att sänkas. 
Den nya nivån kommer att vara 1 000 kr/månad i arvode plus kostnadsersättning 74 kr/månad. 
Skälet för denna sänkning är den stora ökning i ärendemängd som nämnden haft under det 
senaste 1,5 året och de ökade kostnader det medfört. 
 
 
Arvodesutbetalning 
 
De redogörelser som lämnas in granskas av nämndens handläggare utifrån vilken dag barnet är 
fött. Det kan få till följd att de arvoden du väntar dig kommer utspridda på två olika 
utbetalningsmånader. Nämnden håller dock de utlovade senaste utbetalningsmånaderna som ni 

http://www.haninge.se/overformyndare
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fått information om. Det innebär t ex att de som fortfarande väntar på arvoden för kvartal 2 
kommer att få sina resterande arvoden den 27 september 2016. 
 
Viktigt om arvoden som betalas av kommunen- 
registrera ditt konto hos Handelsbanken 
 
Vi får återkommande samtal och e-post från ställföreträdare som inte vet om att konto för 
utbetalning av arvode måste meddelas till Handelsbanken. Denna information ska följa med ditt 
första arvode från oss, men det kan hända att den informationen inte alltid kommer med. 
Haninge kommun bytte till Handelsbanken som utbetalande bank den 1 oktober 2013. För att få 
ditt arvode till ditt konto måste du vid något tillfälle efter 2013 ha anmält ditt konto hos 
handelsbanken. 
 
På hemsidan finns utförlig instruktion om anmälan av konto via Handelsbankens hemsida. 
Anmäls inte konto kommer ditt arvode på utbetalningsavi. Se mer om detta under nästa rubrik. 
http://haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/om-redovisning-och-arvode/arvode-till-
ratt-konto/ 
 
Observera att även du som har Handelsbanken som bank måste göra denna registrering.  
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 alla 
lönespecifikationer ska skickas elektroniskt, 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.  
 
Om ditt arvode uteblivit p.g.a. att du inte meddelat konto till Handelsbanken och du inte har fått 
någon utbetalningsavi i din brevlåda, ber nämnden dig att efter två månader kontakta 

http://haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/om-redovisning-och-arvode/arvode-till-ratt-konto/
http://haninge.se/sodertorns-overformyndarnamnd/om-redovisning-och-arvode/arvode-till-ratt-konto/


Nyhetsbrev september 2016 

till dig som är god man för ensamkommande barn 

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

löneenheten på supportlon@haninge.se eller tel 08-606 93 40 för en ny manuell utbetalning. Det 
kan ta upp till två månader innan utbetalningsavin kommer åter till löneenheten och därför kan 
de inte göra en manuell utbetalning innan dess. Meddela dem också din nya adress. En ny 
utbetalning av arvodet sker bara om du kontaktar löneenheten.  
 
Godmansföreningen 
 
Godmansföreningen i Södertörn erbjuder viss utbildning för gode män för ensamkommande. 
För mer information kan du gå in på http://www.gmfsodertorn.se/text1_7.html. 
 
Digital inlämning av redogörelse 2017 - testpersoner 
 
Under början av nästa år kommer nämnden att inför att redogörelserna ska lämnas in digitalt i  
E-Wärna av alla som har tillgång till dator. Nämnden efterfrågar gode män som vill vara med och 
testa att allt fungerar inför detta. Maila till rebecca.hollander@haninge.se om du är intresserad av 
att vara med. Ni kommer att få en kortare genomgång av programmet. Planen är att detta ska ske 
under november månad. Ni som väljs ut kommer att få e-postmeddelande om upplägget lite 
längre fram i höst. 
 
Övrigt 
 

• Synpunkter och förslag på information till nyhetsbrev, hemsida och övrigt tas gärna emot. 
Maila till rebecca.hollander@haninge.se 

 
 

Överförmyndarenheten önskar er en 
fortsatt trevlig höst! 
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