NR. 7 • December 2020

December

Faktura för arvode försenad för vissa

Med önskan om en god jul och ett gott nytt år!

Det gångna året har inte varit något annat likt med en
pandemi som mattades av under sommaren, men som
har tagit ny fart igen.
Vi har alla påverkats mer eller mindre och jag vet att ni
som ställföreträdare har haft en svår situation med att
utföra era uppdrag och ge det stöd ni önskat till era
huvudmän. Även medarbetarna på överförmyndarkansliet har påverkats.
Glädjande är, att vi nu kunnat rekrytera tre nya
handläggare som kommer att bidra i vårt arbete med sin
kompetens och erfarenhet. Jag ser med tillförsikt fram
emot det nya året 2021 och att vi tillsammans med nya
krafter och möjligheter kan utveckla och förbättra vår
verksamhet med ”huvudmannen i centrum”.
Elvy Wennerström (S)
Ordförande i Örebro överförmyndarnämnd
Tack för ditt engagemang!

Vi ville även i år tacka dig för att du valt att stötta en
medmänniska genom kommunens uppdragsverksamhet.
Eftersom vi inte kunde bjuda in till en tack-kväll på
Slottet denna gång, erbjöd vi två digitala föreläsningar
istället: ”Vara anhörig till någon som missbrukar
alkohol/droger/läkemedel” och ”En oönskad
livssituation – om livet med psykisk ohälsa”.
Utvärdering av digitala föreläsningar

Att erbjuda digitala föreläsningar är nytt för oss men
något vi vill utveckla tillsammans med er och kunna
erbjuda när man inte har möjlighet att träffas fysiskt.
Vi vill därför höra vad ni tyckte om föreläsningarna i
oktober; om temat, inbjudan, och om ni stötte på några
tekniska problem. Vi tar gärna emot förslag på teman för
kommande föreläsningar. E-posta dina synpunkter och
förslag till overformyndarkansliet@orebro.se

Örebro kommun
Överförmyndarkansliet
www.orebro.se/godman

Har din huvudman inte fått fakturan för ditt arvode?
Det beror på ett fel i våra system som nu har lokaliserats
och rättats till. Konsekvensen blir att fakturan som nu
skickas ut kommer att ha förfallodag i slutet av januari
2021.
Årsräkning 2020

Mellan den första januari och sista februari är det dags att
skicka in årsräkningen för 2020. Som vanligt skickar vi ut
en anmodan om detta.
På orebro.se/godman finns en redovisningshandbok
som ett stöd, vi kommer också att lägga upp frågor och
svar om det behövs. Vill du ha handboken utskriven och
hjälp med detta är du välkommen att höra av dig till
servicecenter genom att e-posta till
servicecenter@orebro.se eller ringa på 019-21 10 00.
Aktuellt på kansliet

Du hittar aktuell information från
Överförmyndarkansliet på vår hemsida:
www.orebro.se/godman
Öppettider Servicecenter, vardagar

Besök: Drottninggatan 5, kl. 10-16.30
Telefon: 019-21 10 00, kl. 8-16.30

Telefontider till Överförmyndarkansliet

Du når oss via Servicecenter: 019-21 10 00 knappval 2.
Måndagar kl. 13-14.30
Torsdagar kl. 10-11.30
Kan du ta fler uppdrag?

Vi kan erbjuda en stor bredd och variation av olika
uppdrag. Om du är intresserad av fler uppdrag, e-posta
oss på overformyndarkansliet@orebro.se eller ring
servicecenter och lämna dina kontaktuppgifter.
Susanne Bergström, verksamhetschef

Ribbingsgatan 11
Box 34900, 701 35 Örebro
019-21 10 00
overformyndarkansliet@orebro.se

