
Nyhetsbrev maj 2013 

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 till idag, den 23 maj 2013, granskat ca 
47 % av årsräkningarna för år 2012.  
 

Enkäten 
 
I december 2012 skickade nämnden ut en frågeenkät till totalt 563 st. (43%) av alla 
ställföreträdare. Av dessa svarade 291 st. (51,7 %). 183 st. av de som fick enkäten 
öppnade den aldrig. Resultatet av enkäten kommer att publiceras på hemsidan i början 
av juni 2013.       
 

Vitesförelägganden 
 
Nämnden har i april 2013 fattat beslut om vitesföreläggande för de flesta ställföreträdare 
som ännu inte har lämnat in årsräkningen för 2012. Nämnden vill informera om att ett 
vitesföreläggande som har utdöms av tingsrätten medför att man hamnar i polisens 
belastningsregister. Registreringen ligger kvar i fem år. 
 

 
Södertörns överförmyndarnämnd i siffror 
 
Nämndens upptagningsområde är fem kommuner med ca 330 000 invånare 
(tredje största överförmyndarorganisationen i landet). Av dessa invånare finns  
2 019 huvudmän och 1 271 omyndiga i nämndens register. Nämnden har 
tillsyn över ca 1 700 gode män och förvaltare. 
 
År 2011 var huvudmännens samlade tillgångar, som förvaltas av förordnade 
ställföreträdare, 965 718 210 kr. Under år 2011 granskade nämnden 1 952 st 
årsräkningar.  
 

 
Arvoden 
 
Haninge använder sig av e-lönebesked. Utbetalning av arvoden sker via Swedbank. 
För er som vill ha lönespecifikation går det att logga in med Bank-ID på Swedbanks 
hemsida med adress https://cap3025.itella.se/eDokument/.  
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Att tänka på 
 

Konsumentrådgivning 
 

I Botkyrka, Haninge, Huddinge och Tyresö finns det gratis konsumentrådgivnings-
tjänster för medborgarna. Man kan ringa men oftast också få komma på besök. De kan 
hjälpa till med att bl a ge dig information om huvudmannens rättigheter som 
konsument. Du får råd och stöd när du ska klaga på något du har köpt. Du kan också få 
information inför ett köp. Du kan få svar på frågor om till exempel öppet köp, 
reklamation av vara, hemförsäljning och köp över internet, få veta vilka rättigheter och 
skyldigheter du har som konsument, få råd och hjälp vid tvister mm. 

Kontaktuppgifter: 

Botkyrka tel 08-530 610 00 mån 08.00-18.30, tis-tors 08.00-16.30,  

fre 08.00-14.30 

Haninge tel 08-606 75 50  
 
Huddinge 08-535 302 82 
 
Tyresö 08-5782 93 33  
 
 

Kontanthantering 
 
I samband med att bankerna i allt mindre utsträckning tillhandahåller kontanter 
alternativt helt slutar att tillhandahålla kontanter på vissa kontor uppstår vissa 
problem. En möjlighet är då att ordna ett konto i en annan bank. Exempelvis kan man 
via Coop och Ica-banken få ut kontanter. 
 

Har du ansökt om… 
 
Det är viktigt att du som god man är uppmärksam på att anmäla ändrade villkor t.ex. 
för bostadstillägg och handikappersättning. På så sätt kan du se till att huvudmannen 
inte drabbas av återkrav, på grund av att felaktiga utbetalningar gjorts.  
 
Det är viktigt att du ansöker om bostadstillägg i tid, så att det inte blir ett glapp i 
ekonomin. Man kan bara få ersättningen tre månader retroaktivt.  
 
Som god man bör du också se över om behov finns av att ansöka om ledsagning, 
boendestöd eller insatser från frivilligorganisationer, som t ex Väntjänsten.  
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Du bör som god man se över om det går att söka fondmedel för din huvudmans 
räkning. En av de fonder som finns är Föreningen för Välgörenhetens Ordnande 
(FVO). Den riktar sig till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer. 
Det som är viktigt att tänka på vid ansökan om fondmedel hos dem är att det belopp 
som beviljas blir högre om huvudmannen undertecknat ansökan själv. 

 

Huvudmän som har utsatts för allvarliga övergrepp i 
samhällsvården som barn 
 
Har du en huvudman som under barndomen har utsatts för allvarliga övergrepp av 
samhällsvården kan han eller hon ha rätt till ersättning. Du kan läsa mer på 
Ersättningsnämndens hemsida www.ersattningsnamnden.se. Ansökan om ersättning 
måste göras senast den 31 december 2014. 
 
 

Övrigt 
 

• Nästa nyhetsbrev planerar vi att skicka ut i höst. Nämndens tidigare nyhetsbrev 
finns tillgängliga på vår hemsida www.haninge.se/overformyndare under en 
egen flik som heter ”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 ställföreträdare. Det pågår en konstant 

rekrytering, men nyrekryterade ställföreträdare kan inte ta svåra 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 
overformyndaren@haninge.se. 

 
 

Överförmyndarenheten önskar er alla en 
fortsatt trevlig vår och en skön sommar! 

 


