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Maj - förberedelser inför
sommaren.

Vi hoppas att du besökt God man (orebro.se) och hittar
det du söker. Hör av dig till oss annars.

Ordförande har ordet

Granskningsläget

” När lillan kom till jorden, det var i maj när göken gol”
Min favoritvisa av Alice Tegnér. Den inger mig hopp om
en ljusare och varmare tid, där smittspridningen har
avtagit och vi kan börja leva mer ”normalt” igen. Många
har haft en svår tid av isolering och ensamhet och vi ser
att ansökningar om god man ökar. Du behövs mer än
någonsin! Tack för ditt engagemang!
Elvy Wennerström (S), ordförande

Granskning av årsräkningar pågår för fullt. Fram till
vecka 18 har vi granskat nästan 60 % av de som
inkommit. Du som fått en begäran om komplettering
tänk på att ju fortare vi får in de saknade/korrigerade
uppgifterna ju snabbare kan vi fatta beslut om arvode för
utbetalning.
Statistik 2020

Dagarna går fort och snart börjar en efterlängtad
semesterperiod. Kansliet går då ner på lägre bemanning
och måste anpassa verksamheten efter det.
Handläggningstiden kan vara något längre under
perioden 21 juni – 20 augusti.

Varje år samlar Länsstyrelsen in statistik från
Överförmyndarna i landet. Här är lite fakta från Örebro:
Antal godmanskap: 1093
Antal förvaltarskap: 157
Antal barnärenden: 619
Antal granskade redovisningshandlingar: 2155
Arvoden till ställföreträdarna: ca 12 miljoner varav
kommunens del av kostnaden var 47%

Uttagstillstånd - tillfälligt förlängd giltighetstid

Vill du ha ett "säkert" uppdrag

Tänk på att i god tid inför sommaren planera om du
behöver göra uttag från överförmyndarspärrat konto.
För att förenkla för dig under sommaren kommer vi i år
att förlänga giltighetstiden på uttagstillstånden från 3 till
6 veckor.

Vi har ett stort inflöde av huvudmän som önskar få en
God man. Därför kommer vi att annonsera i dagspressen
med mera för att få intresserade medborgare att ta ett
uppdrag. Vi tror att pandemin har gjort att människor är
i större behov av stöd och hjälp än tidigare. Kan du
hjälpa oss att tipsa dina vänner och bekanta att ta ett
uppdrag. Det är ”säkert” att man kommer att få ett
uppdrag, det är ”säkert” att ta ett uppdrag utan fysisk
kontakt med sin huvudman så länge pandemin pågår då
det kan arrangeras på annat sätt och det är ”säkert” att
du delar med dig av din tid till en medmänniska i behov
av stöd och hjälp. Du som redan har ett uppdrag kanske
kan tänka dig att ta ett till.

Snart är sommaren här

Referensgruppen

Vi på kansliet frågade referensgruppen för stöd och
informationen hur de upplever vår nya webbsida. Av de
som svarade tyckte 80 % att de hittade den information
de sökte och att innehållet var till hjälp i uppdraget. Av
fritextsvaren fick vi in bra synpunkter som vi ska arbeta
vidare med, tex information om placering av
huvudmannens medel, olika bidrag samt den ekonomiska
redovisningen. Tack för era svar!
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