
Nyhetsbrev 
till dig som är god man och förvaltare 

 

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

Här kommer årets andra 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 den 18 september 2013, granskat 
ca 74 % av årsräkningarna för år 2012.  
 

Personal 
 
Den 19 augusti 2013 kom Karin Karlsson tillbaka från sin föräldraledighet. Hon 
ansvarar återigen för de huvudmän som är födda dag 4-6. Caroline Larsson som har 
varit hennes vikarie det senaste året har fått fast anställning efter Jenny Sparring som 
slutade i januari 2013. Hon ansvarar nu för de huvudmän som är födda dag 1-3. 
 
 

Viktigt om arvoden från kommunen- 
registrera ditt lönekonto hos Handelsbanken 
Haninge kommun byter bank till Handelsbanken den 1 oktober 2013. För dig som vet 
att du brukar få ditt arvode från kommunen varje år kan det vara bra att registrera ditt 
lönekonto hos Handelsbanken redan i höst. Vet du inte vem som kommer att stå för 
ditt arvode räcker det att du registrerar dig hos banken när du får arvodesbeslutet och 
det framgår att kommunen kommer att stå för arvodet.  

För att arvoden som har beslutats mellan den 13 september – 12 oktober ska kunna 
betalas ut till ditt privata bankkonto den 27 oktober måste du registrera ditt 
lönekontonummer hos Handelsbanken senast den 30 september.  

Observera att även du som har Handelsbanken som bank måste göra ovanstående 
registrering.  

Du kan registrera ditt lönekonto på något av följande sätt: 

• Online (instruktion bifogas detta nyhetsbrev) 

• Blankett som du skickar (eller lämnar) till Handelsbanken i Haninge Centrum. 
(Bifogas detta nyhetsbrev) 

• 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. 
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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. 

 
Lönekörningsproblem i augusti 
 
I augusti fick vi tyvärr stora problem med arvodesutbetalningarna från kommunen. Det 
är inte helt klarlagt vad som orsakade felet, men det resulterade i att ca 45 arvoden inte 
betalades ut den 27 augusti 2013. September månads körning verkar ha gått igenom som 
den ska. 
 

Godmansföreningen erbjuder utbildning för nya och 
blivande gode män/förvaltare 
 
Den 10 oktober 2013 startar Godmansföreningen Södertörn kurser för dig som är ny 
eller blivande god man/förvaltare. För mer information besök föreningens hemsida, 
www.gmfsodertorn.se, och klicka dig vidare till rubriken Kurser/Träffar. 
 

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 
information om såväl bankbytet i Haninge kommun med länkar som 
godmansföreningens utbildning.  

 
Att tänka på 
 

Kungörelse av förvaltarskap 
 
Nämnden har uppmärksammats på att Södertörns tingsrätt missat att kungöra ett beslut 
om förvaltarskap i post- och inrikes tidningar i ett fall. Det fick tyvärr konsekvenser för 
huvudmannen då förvaltaren räknat med att banken hade fått information om 
förvaltarskapet. 
 
I alla ärenden där förvaltarskap anordnas är det viktigt att du som förvaltare snarast 
kontaktar de aktuella bankerna och ser till att de registrerar i sitt system att förvaltarskap 
föreligger för huvudmannen eftersom detta inte sker per automatik.  
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Uttag av arvode från spärrat konto 
 
Nämnden har fått uppgift om att vissa ställföreträdare har haft problem med att få ut 
sitt arvode från huvudmannens spärrade konto mot uppvisande av arvodesbeslutet. 
Nämnden vill gärna få besked om du stöter på dessa problem. Gör du det kan du med 
fördel be banken ringa till nämnden för bekräftelse att det är i sin ordning. De får då 
ringa till kommunens växel (08-606 70 00) som kopplar igenom till någon av 
handläggarna på nämnden. 
 

Inbetalning av arbetsgivaravgift och löneskatt 

Inom kort kommer det på nämndens hemsida finnas information som rör inbetalning 
av arbetsgivaravgift och löneskatt samt länkar till relevant information på Skatteverkets 
hemsida. 

Vi har fått information från några ställföreträdare att de råkat ut för att inbetald 
arbetsgivaravgift och löneskatt betalats tillbaka som skatteåterbäring till huvudmannen. 
Skatteverket har vissa brytdatum för när inbetalning till skattekontot ska ske för att detta 
inte ska inträffa. Har du frågor runt detta ber nämnden dig att kontakta Skatteverket på 
0771-567 567.   

 
 

Övrigt 
 

• Nästa nyhetsbrev planerar vi att skicka ut i vinter. Nämndens nyhetsbrev finns 
tillgängliga på nämndens 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 
 trevlig höst! 

 


