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Oktober, höst.
Ordförande i Överförmyndarnämnden har ordet

Nu är hösten här med klar luft och vackra färger.
För mig är det viktigt att diskutera utvecklingsfrågor och
lyssna på ställföreträdares åsikter och upplevelser från
uppdrag. Jag har uppfattat att det finns en hel del
synpunkter som kretsar kring arvode, stöd och kansliets
tillgänglighet. Vi kommer därför att bjuda in till samtal
mellan politiker och ställföreträdare. Äntligen kan vi
mötas igen, dock i ett begränsat antal, för att diskutera
våra gemensamma frågor. Läs mer längre ned i
nyhetsbrevet.
Elvy Wennerström, Ordförande(S)
Överförmyndarnämnden i Örebro kommun
Utvärdering av intressebevakaren.se

Tack för ditt engagemang. Ni var 250 ställföreträdare
som svarade på enkäten om intressebevakaren.se
Av er som svarade var det 120 som även lämnade
synpunkter och önskemål om fortsatt utveckling av
stödet till er ställföreträdare. Vi är glada för alla
värdefulla bidrag som kansliet fått gällande tillgänglighet
till kansliet och behov av stöd i uppdraget.
Överförmyndarkansliet har nu utvärderat hur den
sammantagna upplevelsen av intressebevakaren.se har
varit under provperioden. Vi har även noterat inkomna
önskemål om utveckling. Utifrån detta kommer
Överförmyndarnämnden att diskutera frågan i oktober
för att därefter fatta beslut i november.
Samtal med Överförmyndarnämnden

16 november kl 17-18.30 kommer vi att genomföra en
dialog tillsammans med 10 ställföreträdare och några av
nämndens politiker.
Mötets teman kommer att vara:
-Arvode
-Stöd i uppdraget till ställföreträdare
-Tillgänglighet till Överförmyndarkansliet

Örebro kommun
Överförmyndarkansliet
www.orebro.se/godman

Vi har begränsat antalet deltagare och anpassat lokalen
med hänsyn till pågående pandemi. Om du vill vara en av
10 ställföreträdare som deltar i samtalet kan du anmäla
dig till oss genom att skicka e-post till
overformyndarkansliet@orebro.se och skriva om vilket
eller vilka av mötets 3 teman som du vill samtala om.
Vi kommer att fördela platserna för att få en bred
representation i mötet. Sista datum för att anmäla sig till
mötet är 25 oktober, därefter bekräftar vi deltagandet
och mötesadress senast 2 november till de som blir
inbjudna.
Digitala föreläsningar

Örebro kommun vill tacka dig för att du har valt att
stötta en medmänniska genom kommunens
uppdragsverksamhet, mer information på sidan 2.
Årsräkning 2019

Nu börjar vi närma oss slutet på granskningsarbetet av
årsräkningarna för 2019. Samtliga årsräkningar kommer
att bli arvodessatta under 2020. Nu pågår också arbetet
med den årliga uppdateringen av arvodesriktlinjer. Dessa
kommer att beslutas av Överförmyndarnämnden under
november/december.
Öppettider Servicecenter, vardagar

Besök: Drottninggatan 5, kl. 12-16.30
Telefon: 019-21 10 00, kl. 8-16.30
Telefontider till Överförmyndarkansliet

Du når oss via Servicecenter tel: 019-21 10 00 knappval 2.
Måndagar kl. 13-14.30
Torsdagar kl. 10-11.30
Behov av ställföreträdare som tar 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
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Sputnik och
19 och 20 oktober
kl. 18

VÄLKOMMEN VIA
DATOR/SURFPLATTA/
MOBILTELEFON

SKOLA
MIGRATIONSVERKET

Sjukvård
Socialtjänst

Örebro kommun vill tacka dig för att du
har valt att stötta en medmänniska genom
kommunens uppdragsverksamhet! I år kan
vi inte bjuda in till föreläsning på Slottet, utan
istället blir det två digitala föreläsningar.

orebro.se/taettuppdrag

OM FÖRELÄSNINGARNA
För att delta behöver du en dator/surfplatta/mobiltelefon med fungerande internetuppkoppling. Vi kommer att använda oss av tjänsten ”Live”. Den kan du använda via
webben eller Office 365 om du har det installerat. Det krävs ingen anmälan för att delta,
utan du klickar bara på respektive länk för att kunna se föreläsningen!

Anslut dig via länkarna

Sputnik, måndag 19 oktober kl. 18:

http://bit.ly/sputnik201019

Hjärnkoll, tisdag 20 oktober kl. 18:

http://bit.ly/Erik201020

TECKENSPRÅKSTOLKAS

Frågestund

Som deltagare har du möjlighet att ställa frågor skriftligt via en chatt.

PROGRAM
Att vara anhörig till någon som missbrukar alkohol/droger/läkemedel

Sputnik är en stödverksamhet inom Örebro kommun för barn, ungdomar och vuxna som är anhöriga till någon
som dricker för mycket, använder droger och/eller missbrukar läkemedel. Sputnik berättar om vad som händer
med familjemönster, roller och ansvar samt hur barnens situation, identitet och mående påverkas.  
Hur kan du som står bredvid förstå och prata med barn och ungdomar som är anhöriga?
Måndagen den 19 oktober kl. 18–19.45

User-Friends

Föreläsare: Kuratorerna på

En oönskad livssituation – om livet med psykisk ohälsa

Erik Widlund berättar rakt från hjärtat om sitt liv med psykisk ohälsa. Ifrån insjuknandet, igenom åren av
depression, lidande och självmordsförsök till vändningen. Om hur han fick tillbaka livet. Och vilka strategier
han har idag för sitt mående. Vi får även följa hans mor i berättelsen. Om hennes kamp.  
Erik insjuknade i 20 års åldern i djup depression. Utan sjukdomsinsikt så följde närmare 10 år av självhat och
lidande. Anhöriga såg Erik tyna bort och kvar blev ett skal av hans forna jag. Hör Erik berätta rakt och oinlindat
om tvångsvård, insatser, terapi, elchocker, kamp, suicidförsök och en moders stöd. Till slut lyckades han kämpa
sig tillbaka till livet. Erik är idag en väl anlitad föreläsare som använder sina mörka år för att hjälpa andra.
Tisdagen den 20 oktober kl. 18–19.30

User-Friends

Föreläsare: Erik Widlund

Frågor

Har du frågor om föreläsningarna eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss!
overformyndarkansliet@orebro.se
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019-21 10 00 (Servicecenter)
ÖREBRO KOMMUN

