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Sommar. 
Ordförande har ordet 
Efter att pandemin nu verkar ha släppt sitt grepp kan vi 
se fram mot en ljus och varm sommar där vi återigen kan 
umgås med nära och kära igen. Mina tankar går till alla 
medarbetare, ställföreträdare och huvudmän som jag 
hoppas nu kommer att få en efterlängtad ledighet. 
 
Önskar er alla en fin sommar! 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande  
 
 
Granskningsläget 
Arbetet med granskningen av årsräkningar fortgår.  
 
Tyvärr är det alltför många årsräkningar som inte är 
kompletta eller är felaktiga när de lämnas in. Detta 
medför att vi får ägna mycket tid med att begära 
kompletteringar vilket resulterar i att granskningstakten 
påverkas. Drygt 100 brev om påminnelse på utebliven 
årsräkningar skickades ut i år.    
 
Milersättning 
Som ställföreträdare har du rätt till ersättning för resor 
till och från huvudmannen. Vi följer Skatteverkets 
skattefria schablonregel om 18,50 kronor per mil. 

Överförmyndarnämnden får bara betala ut 
milersättningar avseende insatser som ingår i uppdraget. 
Att exempelvis följa med till läkare eller handla åt 
huvudmannen är inte något som ingår uppdraget och 
därför finns det inte lagstöd att ge ersättning för detta.  

 
Nytt redovisningssystem 
Vi håller på med tester i det uppdaterade 

redovisningssystemet, e-Wärna, som kommer att lanseras 
efter sommaren. Vi kommer att informera mer om detta 
efter sommaren och några av er kommer att kontaktas 
för att erbjudas en förhandsvisning.   
 
Önskar din huvudman ett BankID? 
BankID är personliga. Som ställföreträdare ska du 
kontakta banken för att få vägledning. Har din 
huvudman ett förvaltarskap kan hen inte skaffa ett 
BankID eftersom den som fått förvaltare har förlorat sin 
rättshandlingsförmåga. 
 
Kansliets webbsida 
Webbsidan www.orebro.se/godman uppdaterar vi ofta 
med nyheter både från kansliet och andra aktörer som till 
exempel Försäkringskassan och Skatteverket. Ta för vana 
att kika in där ibland! 
 
Personalnytt från kansliet 
Vi hälsar Waheed välkommen till oss. Han efterträder 
Anna och arbetar i Team Rekrytering.  
 
I Team Tillsyn har Ninnie slutat och vi hälsar Evelina 
välkommen som hennes efterträdare.  
 
Arbetet med rekrytering av ny verksamhetschef pågår 
och tjänsten ska vara tillsatt efter sommaren.  
 
Sommar och ledigheter 
Nu har vi en skön tid med ledigheter och avkoppling 
framför oss! Detta innebär även en lägre bemanning på 
kansliet.  
 
Med önskan om en skön sommar till er alla! Tack för att 
du ställer upp för en medmänniska – du behövs! 
 
Peter Hansson 
Tf verksamhetschef
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