
Nyhetsbrev september 2015 

till dig som är god man och förvaltare 

 

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

 
Detta nyhetsbrev är till dig som är ställföreträdare eller blivande ställföreträdare under tillsyn av 
Södertörns överförmyndarnämnd.  
 

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 9 september 2015, granskat 
ca 69 % av årsräkningarna för år 2014.  

 
Behov av fler gode män och förvaltare för vuxna 
 
Vi har just nu ett stort behov av gode män och förvaltare. Vi vänder oss i första hand till er som 
har erfarenhet och kan tänka er att ta fler uppdrag. Samtidigt vill vi även uppmuntra er att sprida 
informationen om vårt ökade behov till de i er omgivning som kan vara intresserade av att ta 
uppdrag för första gången. 
 
Vi har särskilt behov av personer som är kan tänka sig att ta uppdrag för personer med 
exempelvis psykiska sjukdomar, psykosociala problem, missbruk eller stora skulder. Vi söker även 
personer som, utöver svenska, kan kommunicera på andra språk, exempelvis finska, ryska eller 
turkiska. 
  
Blankett för intresseanmälan och mer information om uppdrag hittar du på Haninge kommuns 
hemsida, http://haninge.se/sv/Overformyndare 

 
Behov av gode män för ensamkommande barn 
 
Med anledning av den stora ökningen av ensamkommande barn till södertörnskommunerna 
rekryterar nämnden nu nya gode män för ensamkommande. Om du känner att du vill hjälpa till 
med detta är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra 
webbutbildningen.  
 
Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat 
utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan till överförmyndar-
nämnden. När nämnden tagit emot handlingarna börjar vi din lämplighetsprövning och när den 
är slutförd tar vi kontakt med dig. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig. 

Nedan finns länkar till blanketten för intresseanmälan och webbutbildningen: 

Blankett för intresseanmälan [http://haninge.se/upload/35748/OF_17.pdf] 
SKL:s webbutbildning [https://adobeconnect.skl.se/godman] 
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Rekrytering - av gode män och förvaltare 
 
Som ett steg i att effektivisera verksamheten kommer enheten, under 2015, att på prov börja 
skicka ut förfrågningar om nya uppdrag via massutskick. Det innebär att erbjudande om uppdrag 
kommer att skickas via e-post till samtliga ställföreträdare som meddelat att de är intresserade av 
nya uppdrag. Mer information om hur det är tänkt att gå till rent praktiskt lämnas i den första 
massförfrågan. 
 

Kvalitetsdeklarerad tjänst 
 
Nämnden har som kvalitetsdeklarerad tjänst att alla de årsräkningar som lämnats in före den  
1 mars och som är kompletta (d.v.s. att ingen differens funnits och att inga handlingar/uppgifter 
saknats) ska vara färdiggranskade före den 1 september samma år. Nämnden är glad att kunna 
meddela att vi har klarat detta åtagande även i år. Vi har inkluderat de årsredovisningar som 
registrerades hos oss den 2 mars 2015 eftersom den 28 februari 2015 inföll på en lördag i år. 
 
De av er som lämnat in er redovisning före den 1 mars, och ännu inte har hört något från oss, 
kommer att få återkoppling/begäran om komplettering inom kort. 
 

Årsredovisningarna 
 
Önskemål från oss som granskar 
Många huvudmän får en samlad månadsfaktura som omfattar avgiften för både omvårdnad och 
hyra. Eftersom månadsbeloppet som dras från kontot omfattar båda avgifterna underlättar det 
för oss vid granskningen om månadsbeloppen summeras och redovisas i en enda post. Om 
fakturans belopp delas upp i posterna hyra respektive omvårdnad i redovisningen tar det längre 
tid för oss att granska.  
 

Verifikat och underlag som ofta missas 
Det finns några underlag som saknas oftare än andra i inlämnade redovisningar. Det är bl a  

• kontoutdrag för perioden 18 till 31 december. Ofta kommer dessa datum på det första 
kontoutdraget för nästföljande år. 

• Årsbesked från Försäkringskassa eller motsvarande 
• Kontoutdrag för alla månader. Ibland saknas en månads utdrag eller några dagar i skarv 

mellan två utdrag 
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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. Därför kommer denna information på 
nytt. 
 
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.  
 
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. En ny 
utbetalning av arvodet sker bara om du kontaktar löneenheten.  
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Att tänka på/bra att veta 
 

Bankens insättningsgaranti 
Riksbankens insättningsgaranti avser upp till ca 1 000 000 kr (100 000 Euro) per institut/bank. 
Om din huvudman har större tillgångar än så är det lämpligt att du ser över om överskjutande 
delar kan spridas ut på andra banker, med skälig avkastning. 
 

Ändrad rätt till handikappersättning om huvudmannen flyttar till 
gruppboende 
Om din huvudman har handikappersättning och flyttar till boende kan rätten till 
handikappersättning ändras. Det kan i vissa fall medföra att handikappersättningen sänks eller tas 
bort och i andra fall att den höjs. Det är därför viktigt att anmäla ändrade boendeförhållanden till 
huvudmannens handläggare på Försäkringskassan så snart som möjligt så att en bedömning kan 
göras av denne om handikappersättningen påverkas eller inte. Anmäls inte förändrat förhållande 
och det sen visar sig att huvudmannens rätt till handikappersättning i och med flytten upphört 
eller ersättningsnivån sänkts blir huvudmannen återbetalningsskyldig. 

 
Posta brev till nämnden utan frimärke 
Om man vill lämna brev till överförmyndarnämnden (eller Haninge kommun i allmänhet) utan 
att behöva frankera kuvertet kan man lämna den i någon av kommunens vita brevlådor. Nedan 
kommer en lista på var i Haninge kommun dessa lådor finns att hitta. 
 
Brandbergens Centrum Mitten utgången mot P-däcket 
Dalarö Centrum Odins väg/ICA Nära/Dalarö skola 
Handens Centrum Mellan Subway/BR Leksaker 
Jordbro Centrum Moränvägen/Hurtigs Torg 2 
Sågens Centrum Sågenvägen 8-10/Torget/Hemköp 
Tungelsta Allévägen 7, Vid Konsum 
Vega Nordenskiölds väg/Asplunds väg/ 

Vid Förskolan Alprosen 
Vendelsö Tyrestavägen 2/ Konsum 
Västerhaninge Centrum Vid Hemköp/Systembolaget 
 
 

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”. På hemsidan hittar du också informationsblad och blanketter för olika 
situationer. 
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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. Nämnden vill också passa på att tacka er 
för alla insatser ni gör för era huvudmän. 
 
 

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. 

• Till detta brev bifogas information från Södertörns godmansförening med inbjudan till 
utbildning 

• Synpunkter och förslag på nyhetsbrev, hemsida och övrigt tas gärna emot. 
 
 

Överförmyndarenheten önskar er en 
fortsatt trevlig höst! 

 

 


