
Nyhetsbrev november 2014 

till dig som är god man och förvaltare 

 

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

 
Detta är årets sista nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare 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 
rubriken ”Aktuellt”. För närvarande finns där bl. a information om bankbytet i Haninge kommun 
som skedde oktober 2013. På hemsidan hittar du också informationsblad och blanketter för olika 
situationer. 
 

Granskning 
 
På vår hemsida 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 26 november 2014, granskat 
ca 98 % av årsräkningarna för år 2013. Det är fortfarande ett fåtal årsräkningar som inte har 
lämnats in.  
 

Personal 
 
Den 31 oktober 2014 slutade Agneta Billström som assistent. Hon har ersatts av Ewa Gilliam. I 
början av december 2014 kommer Anna Pennanen att börja vikariera för handläggare  
Karin Karlsson. 
 
 

Info om redovisningsblanketterna på hemsidan 
 
Nämnden har uppmärksammats på att årsräkningsblanketten med kopplad specifikation inte 
summerat korrekt. Det var som tur är bara fel på de två sista raderna på sida tre av 
utgiftsspecifikationerna. Nämnden har fått felet rättat och blanketten på hemsidan är därför 
utbytt.  
 
Det fanns tidigare ett summeringsfel på sluträkningsblanketten, men det har också åtgärdats. 
 

Windows 8 och nämndens redovisningsblanketter 
 
Nämnden har fått återkoppling från ett fåtal ställföreträdare som har fått problem med 
redovisningsblanketterna efter byte till dator med operativsystem Windows 8 då summeringen 
inte fungerat som den ska i blanketten. Felet är inte att blanketterna är inkompatibla med 
Windows 8 utan problemet har visat sig vara en för gammal version av Adobe Reader. Problemet 
har lösts av att den allra senaste versionen av Adobe Reader laddats ner. 
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Redovisning 
 

Utskick av redovisningshandlingar 
 
Nämnden planerar att skicka ut redovisningshandlingar och information under första hälften av 
januari 2015. Ett exemplar av blanketten skickas ut oavsett hur många uppdrag du har. Om du 
behöver fler exemplar av blanketten finns den för utskrift på vår hemsida (se ovan). Om du 
lämnar in flera redovisningar i samma kuvert var noga med att skilja dem tydligt åt, så att 
nämnden inte missar att registrera någon av dem. Enklaste sättet är att använda gummisnodd 
eller plastficka. 
 
Följ de instruktioner du får om hur du ska redovisa och vilka bilagor du ska skicka med. 
Nämndens granskning går snabbare om din redovisning är komplett. 
 
Om du behöver stöd i att redovisa, anmäl dig då till ett av de seminarier som nämnden erbjuder. 
Inbjudan till dessa kommer du att få tillsammans med årsräkningsutskicket. 
 

Differenser i redovisningen 
 
Varje år är det ett flertal årsräkningar som lämnas in med en differens. Om du får differens på din 
redovisning kan det vara bra att kontrollera följande felkällor: 

 
• Kontrollera att alla inkomst- och utgiftsposter på kontoutdraget har tagits med. Det 
gäller också t ex bankens avgifter eller andra utgifter som dras automatiskt från kontona. 
 

• Kontrollera att nettoinkomsten enligt kontoutdrag överensstämmer med nettot 
enligt årsbesked, från t ex Försäkringskassan. Observera att skattefria inkomster (såsom 
bostadstillägg och habiliteringsersättning) inte är medräknade på Försäkringskassans 
årsbesked. Du kan få en sammanställning över även dessa om du kontaktar Försäkringskassan. 
Eventuell differens mellan inkomst enligt kontoutdrag och årsbesked kan tyda på att skattefri 
inkomst har utbetalats eller att avdrag skett för skuld/utmätning.. 
 

• Kontrollera att utgående saldo per den 31 december enligt kontoutdrag  
stämmer överensmed årsbeskedet.  
 

• Kommentera differensen som du inte kommit tillrätta med istället för att hitta egna 
lösningar för att få bort differensen. Tänk på att du skriver under på heder och samvete och 
intygar att samtliga poster du angivit i årsräkningen är korrekta. 

 

• Sålda fonder och köpta fonder är inkomster respektive utgifter om det går via något 
konto. Däremot är återinvesterad utdelning ingenting som ska vara med under inkomster eller 
utgifter eftersom den stannar inom fonden. Fonder och värdepapper redovisas i rutan ”övriga 
tillgångar” och tas därför inte med i summeringen A+B och C+D. 
 

• Om ett konto finns med under A och D i årsräkningen och pengar förts över/satts in på 
detta konto från transaktionskontot, kan den överförda summan inte redovisas som en utgift. 
Det som ska redovisas är istället hur mycket av det som funnits på kontot som har förbrukats 
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(dvs. varit en riktig utgift) under året. Den summan får man genom att ta det ingående saldot 
på kontot (vanligtvis saldot per årsskiftet) och addera det med allt som kommit in på kontot i 
fråga (även andra insättningar än de från transaktionskontot, t ex ränta) under 
redovisningsperioden. Från den summan drar man bort det som fanns kvar på kontot i slutet 
av redovisningsperioden (31 december). Kvar blir vad som förbrukats. Gäller det en 
handkassa på boendet går man likadant tillväga för att räkna ut förbrukat, om handkassan tas 
upp under A och D. Observera att du som ställföreträdare ska kontrollera handkassan mot 
kvitton och se att beloppen stämmer med eventuella uttag och att utgifterna i handkassan 
verkar ha kunnat komma huvudmannen tillgodo. 

 
För er som bor tillsammans med era huvudmän 

 
För löpande kostnader hemma såsom t ex hyra, el och mat är det lämpligt att ordna med en 
stående överföring mellan huvudmannens konto och ditt konto (varje månad) istället för att 
reglera huvudmannens bidrag till hushållets utgifter genom kontantuttag. Det är en fördel om du 
döper de olika överföringarna till t ex ”hyra”, ”mat” etc. Genom överföring är det lättare för dig 
och oss att följa vad pengarna har gått till. I redovisningen ska du alltid klargöra hur 
huvudmannens utgifter har beräknats. 
 

Hjälpinsatser för din huvudman 
 
Som ställföreträdare ingår det i ditt uppdrag att försöka ge din huvudman en så bra tillvaro som 
möjlighet utifrån behov och ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att känna till att det finns 
flera frivilligorganisationer som gratis eller till en billig kostnad kan avhjälpa din huvudmans 
behov av ledsagare, sällskap etc. Nämnden är tyvärr förhindrad att ange namnen på dessa företag 
men de går att hitta vid sökning på Internet. 
 

Svenska bankföreningens nya broschyr 
 
Sveriges kommuner och landsting har tillsammans med Bankföreningen arbetat fram en 
uppdatering av broschyren ”Bankärenden för annans räkning”. Den nya broschyren heter 
”Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna”. På sid 22-27 anges frågor som rör gode 
män. På sid 28-30 finns sådant som rör förvaltare. Sid 30-31 kan också vara av intresse för er. 
 
Några saker i broschyren vill nämnden särskilt uppmärksamma: 
 
1.  Det går att flytta spärrade medel till annat spärrat konto oavsett vilken typ av konto det är. 
OBS! Dock bara kontantkonton, inte fonder eller andra produkter. 
2.  Dödsboet efter en ställföreträdare får rätt att erhålla information från banken beträffande 
huvudmannens konton för att kunna upprätta en sluträkning. 
3.  God man ska kunna öppna transaktionskonto och sparkonto och avsluta transaktionskonto 
utan huvudmannens samtycke  
4. Det ska, under vissa specifika omständigheter, vara möjligt för en god man att återkalla en 
fullmakt. 
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Över tid kommer ytterligare tre faktablad att arbetas fram, nämligen ”Föräldrar och barn”, 
”Dödsbon” och ”God man och Förvaltare”. Dessa blir en kortfattad information med stöd från 
den nya broschyren.  
 

Det är bra att ha med ett exemplar av denna broschyr om ni ska göra en åtgärd på bank som 
tidigare varit problematisk att genomföra. Broschyren finns att ladda ner längst ner på sida 
http://www.swedishbankers.se/web/bf.nsf/$all/0F5F63DE9F3E6BF3C12575EF00419906?Op
enDocument 
 

Skillnader mellan godmanskap och förvaltarskap 
 
Nämnden har uppmärksammat att det finns missuppfattningar om skillnaden mellan 
godmanskap och förvaltarskap. Därför ges några exempel nedan på de största skillnaderna. 
Observera att arvodesreglerna är de samma oavsett om det är förvaltarskap eller godmanskap. 
Det är hur mycket arbete uppdraget kräver som kan påverka arvodets storlek. 
 
God man    Förvaltare 

Sköter ekonomin i samarbete med 
huvudmannen. Huvudmannen har fri tillgång 
till alla sina konton. 

Sköter ekonomin utan huvudmannens inblandning. 
Huvudmannen har bara tillgång till det konto som 
förvaltaren meddelat banken. Om banken låter 
huvudmannen göra uttag från andra konton än det 
tillåtna kan förvaltaren återkräva detta belopp från 
banken. 

Måste ha huvudmannens samtycke till andra 
åtgärder inom uppdraget än de som rör 
skötseln av vardagsekonomin. För vissa 
rättshandlingar krävs även nämndens samtycke. 

Förvaltaren har befogenhet att ensam vidta åtgärder för 
huvudmannens räkning inom uppdraget. Dennes 
samtycke krävs inte. För vissa rättshandlingar krävs dock 
nämndens samtycke. 

Huvudmannen är normalt sett den enda som 
kan återkalla fullmakt. God man kan under 
vissa förutsättningar återkalla fullmakt som 
missbrukas trots att huvudmannens samtycke 
inte går att inhämta. 

Förvaltare kan återkalla fullmakt. 

God man kan öppna konton men har 
begränsad möjlighet att avsluta konton utan 
huvudmannens samtycke. 

Förvaltare har full befogenhet att öppna och avsluta 
konton. 

God man kan byta bank om samtycke finns 
eller om läkarintyg visas som anger att 
samtycke inte kan lämnas 

Förvaltare kan byta bank. 

Rättshandling som huvudmannen vidtar är 
giltig, t ex ingående av kreditavtal.  

Rättshandling som huvudmannen vidtar och som 
omfattas av förvaltarskapet är bara giltig om förvaltaren 
godkänner den i förväg eller i efterhand. Förvaltaren ska 
annars kräva att avtalet hävs. 

 
Observera att varken en god man eller förvaltare kan tvinga huvudmannen att t ex medicinera, 
skriva testamente, sluta missbruka, skilja sig etc. En god man eller förvaltare kan inte heller rösta i 
sin huvudmans ställe. 



Nyhetsbrev november 2014 

till dig som är god man och förvaltare 

 

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

 

Att tänka på 
 

Konton vid förvaltning av egendom 
 
Det har uppmärksammats ett fåtal ärenden där ställföreträdare felaktigt uppfattat det som att 
transaktionskonto ska vara i ställföreträdarens namn. Nämnden vill därför förtydliga att alla 
huvudmannens tillgångar ska vara placerade på konton i huvudmannens namn. Ställföreträdare 
kan öppna transaktionskonto, men kontot måste vara i huvudmannens namn. 
 

Ersättning för kostnader för uppdragets utförande 
 
Alla kostnader som du som ställföreträdare har med anledning av ditt uppdrag ersätts efter beslut 
av nämnden. Det är därför inte tillåtet att utan beslut ta ut ersättning för bensinkostnader eller 
SL-kort eller liknande. Det finns inte någon regel som anger att bilersättning ska tas ut samma år 
de uppkommit. 
 

Ändrad avgift för huvudman som betalar arvode till ställföreträdare  
 
Om din huvudman har utgifter för hemtjänst eller boende till sin kommun kan det vara värt att 
anmäla till kommunen att huvudmannen fått ökade kostnader p g a arvode till god man. Nämn-
den har fått veta att en huvudman fick sin avgift till kommunen sänkt tack vare en sådan 
anmälan.  

 
Förenklad självdeklaration till Skatteverket när huvudmannen betalar 
arvodet 
 
Nämnden vill påminna om hur viktigt det är att du som ställföreträdare lämnar in förenklad 
arbetsgivardeklaration till Skatteverket inom en månad från det att arvodet tagits ut och att 
betalning av löneskatt och arbetsgivaravgifter görs till huvudmannens skattekonto. Följden av att 
deklarationen inte lämnas in i tid kan bli att det insatta beloppet eventuellt hinner betalas ut till 
huvudmannen som skatteåterbäring för att Skatteverket saknar uppgift om varför de satts in. När 
arbetsgivardeklarationen lämnats in drabbas huvudmannen av onödiga räntekostnader för det på 
kontot saknade beloppet. 
 

Arvodesbeslut som ska vidarebefordras till företrädare för t ex dödsbo 
 
Nämnden har fått återkoppling från en juristfirma som hanterade ett dödsbo efter en huvudman. 
På det arvodesbeslut som den f d ställföreträdaren hade lämnat in för ersättning från dödsboet 
hade denne gjort anteckningar om löneskatt etc. Det var säkerligen avsett att hjälpa, men firman 
uppfattade att uppgifterna kom från nämnden. Efter upplysning om att det inte var så ansåg de 
att beslutet förfalskats av ställföreträdaren. För att undvika liknande missförstånd om uppgifters 
ursprung uppmanar nämnden till att inga anteckningar görs på nämndens beslut. Man kan istället 
bifoga följebrev som anger de uppgifter man vill framföra.  
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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 och passar på att få ut information till er som nyligen blivit ställföreträdare. Se 
nämndens hemsida för mer information. 
  
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. 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.  
 
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 
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.  
 
Nämnden har framfört önskemål om att det lönesystem som inom kort ska upphandlas ska 
kunna göra uppdatering mot folkbokföringen. 
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Tack 
 
Nämnden vill tacka alla er ställföreträdare som hört av er med tips på information/uppgifter som 
kan vara bra att föra vidare till samtliga ställföreträdare. 
 

Övrigt 
 

• Nästa nyhetsbrev planerar nämnden att skicka ut i vår. 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. 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 ett 
trevligt slut på året! 

 

 


