December 2019

Just nu när vi ör inne i den mörkaste tiden på året
är det ändå skönt att vi kommit in i advent. Det
blir genast ljusare med alla adventsljusstakar i
fönstren och vinterbelysning utomhus.
Slottet

Hoppas vi ses på Slottet den 5 december. Vi har tidigare
skickat ut en inbjudan till föreläsning med Jakob
Carlander – Att möta besvärliga människor. Du kommer
även att träffa oss från kansliet där vi pratar om våra
digitala tjänster. Representanter från Intressebevakaren
kommer att visa och berätta om möjligheten till stöd via
en digital mentor.
Årsredovisning, senast sista februari 2020

I början av januari 2020 kommer uppdaterat digitalt
informationsmaterial på orebro.se/godman för att
underlätta den digitala redovisningen i e-Wärna.
Nytt för i år är att vi inte kommer att skicka ut blanketter
för årsredovisningen. Tidigare år har vi tryckt upp och
skickat ut väldigt många blanketter. Nu siktar vi på en
ännu större digital hantering och skickar inte ut
pappersblanketter.
Vi gör förändringen för att möta kommunens
ekonomiska och miljömässiga mål. Därför hänvisar vi nu
till våra digitala tjänster och blanketter. Om du inte har
möjlighet att använda våra digitala tjänster, kan du
kontakta Servicecenter, eller besöka dem på
Drottninggatan 5 så får du hjälp med utskrifter eller att få
dem hemskickade. Servicecenter kan ta emot och
vidarebefordrar handlingar till kansliet gällande dina
uppdrag.
Överförmyndarkansliets uppdrag

Är fördelat på tre huvudområden det handlar om att
bedriva tillsyn, arbeta med utredningar till tingsrätten och
stöd till ställföreträdare. I ditt uppdrag har du möjlighet
att få stöd via Servicecenter och nu har vi även ingått ett
samarbete med Intressebevakaren, den digitala mentorn

Örebro kommun
Överförmyndarkansliet
orebro.se/godman

där du kan registrera dig kostnadsfritt och få hjälp i
uppdraget.
Servicecenter, 019-21 10 00

Från och med den 16 december har Servicecenter
telefontid på vardagar kl. 8-16.30. Besökslokalen på
Drottninggatan 5 är öppen vardagar kl. 10-16.30.
Överförmyndarkansliet har telefontid på måndagar kl.
13-14.30. Från 1 januari 2020 erbjuder vi besök på
kansliet endast om du bokar besöket i förväg.
E-lönebesked gällande ditt arvode

Du som får ditt arvode insatt hos Swedbank eller Nordea,
logga in i din vanliga internetbank och anslut dig första
gången genom att välja: Startsida, Beställ tjänster, Anmäl
elektroniskt lönebesked. Om du får ditt arvode insatt på
konto i annan bank, logga in med e-legitimation på
Swedbank och registrera dina uppgifter.
Nya på kansliet

Vi har några nya medarbetare på kansliet som du kanske
redan har varit i kontakt med: Jessica, Jenny, Maryam
och Nathali. Vikarierande handläggare är Olof och Marie.
Till sist

Jag vill passa på att berätta att jag börjar på en ny tjänst
inom Örebro kommun den 1 januari 2020. Ny
verksamhetschef för Överförmyndarkansliet blir då
Susanne Bergström som närmast kommer från en tjänst
som förvaltningschef för Socialförvaltningen i Örebro
kommun.
Vi på kansliet önskar dig en skön kommande jul- och
nyårshelg och vill samtidigt passa på att tacka för ditt
engagemang – du behövs!
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