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Juni, sommarmånad.
Ordförande i Överförmyndarnämnden har ordet

Vi går nu in i sommaren och personligen tycker jag att
livet känns lite lättare, trots att covid-19 finns kvar i
Sverige. Jag som tillhör 70+ gruppen försöker acceptera
situationen som den är även om det är svårt ibland. Tack
vare karantänen har jag fått lära mig hantera de digitala
hjälpmedel som finns. På så sätt har jag kunnat delta i
digitala möten och hanterat mitt uppdrag som
ordförande.
Vill än en gång tacka dig som ställföreträdare att du står
kvar i ditt uppdrag och finns där för din huvudman, trots
oro för smittspridning. TACK för att Du finns!
Till sist vill jag önska er alla en riktigt skön sommar med
förhoppning om en solig och trevlig midsommar.
Vänliga hälsningar Elvy Wennerström (S)
Ordförande i Örebro Överförmyndarnämnd
Digitalt verktyg för ställföreträdare

Intressebevakaren.se har utvecklat sin rådgivning och
svarstiderna kortats. Frågehistoriken finns för att du ska
kunna följa ditt ärende. Om du inte redan registrerat dig,
finns möjligheten att testa gratis till november 2020, se
mer information på sida 2. Prova på koden är:
Örebroprovapå Efter sommaren kommer vi att skicka
en utvärdering av det digitala verktyget.
Årsräkning 2019

Vi fortsätter granskningsarbetet och har fram vecka 24
granskat 767 av totalt 1174. De årsräkningar som inte
varit kompletta har vi begärt komplettering på. Av de
färdiggranskade årsräkningarna har vi satt arvode på 640.

Utbildning i uppdraget

Vi fortsätter att planera för nya utbildningstillfällen till
hösten. Vi undersöker alternativa utbildningsformer
beroende på hur länge som vi har mötesbegränsningar.
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
Efter förslag från ställföreträdare kommer vi att införa
meddelande om vilken köplats du har om det är samtal
före dig.
Det finns behov av nya ställföreträdare

Vi erbjuder en stor bredd och variation av uppdrag.
Om du är intresserad av fler uppdrag, e-posta oss på
overformyndarkansliet@orebro.se eller ring
Servicecenter och lämna dina kontaktuppgifter.
Du tittar väl in på vår informationssida

www.orebro.se/godman den uppdaterar vi ständigt med
nyheter, e-tjänster och informationsblad. Nu finns
e-Wärna i ny version med förbättringar och nyheter.
Fortsatt risk för smittspridning i samhället. Håll i, håll ut,
håll avstånd, och håll kontakten.
Vi alla på Överförmyndarkansliet tackar dig för ett gott
samarbete, där vi tillsammans förbättrar stödet till
huvudmännen. Tack för att du ställer upp för en
medmänniska – du behövs!

Arvodesbeslut

Arvodet varierar beroende på uppdragets art och
svårighetsgrad. Till hösten kommer vi att bjuda in en
referensgrupp med ställföreträdare för att informera och
diskutera tillämpningen av gällande arvodes riktlinjer.

Örebro kommun
Överförmyndarkansliet
www.orebro.se/godman

Susanne Bergström
Verksamhetschef

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

Den digitala mentorn
ger dig stöd i uppdraget.
För att tillgodose det efterfrågade behovet av stöd vill Överförmyndarnämnden erbjuda
dig som ställföreträdare, med uppdrag i Örebro kommun, en digital mentor i uppdraget,
för att se om det motsvarar efterfrågat behov av stöd.
Du får pröva den digitala mentorn kostnadsfritt från 11 november 2019 och under ett år.
Syftet är att kunna rådfråga en neutral part i frågor som rör ditt uppdrag. Projektet hanteras
av Överförmyndarkansliet och intressebevakaren.se
Den digitala mentorn kan ge dig stöd i uppdraget
Intressebevakaren.se är ett digitalt verktyg som erbjuder stöd i form av kunskap, råd och tips från så väl erfarna ställföreträdare
som experter inom ekonomi och juridik. Verktyget erbjuder även checklistor, instruktioner och funktioner för att exempelvis
hålla reda på budget, kontaktpersoner och när uppgifter ska göras.

Så här får du tillgång till verktyget, den digitala mentorn
Att registrera dig och använda den digitala mentorn är gratis för ställföreträdare under hela projekttiden. Du registrerar
dig på intressebevakaren.se med ditt BankID. Efter projektets slut får du en påminnelse om att förlänga tjänsten. Om
du önskar fortsätta använda verktyget behöver du då göra ett aktivt val för att fortsätta använda verktyget efter
projektåret 2020. Om du inte gör något aktivt val avslutas tjänsten efter provperioden.

Varför en digital mentor?
För att tillgodose ett ökat behov av stöd i uppdraget som ställföreträdare finns nu möjligheten att ställa frågor till den
digitala mentorn. Du får svar inom 24 timmar på vardagar av experter inom området. Det stärker rättssäkerheten, ökar
din trygghet i uppdraget och förenklar vardagen i dina uppdrag. Du får åtkomst till snabbt stöd vilket resulterar i att du
får ett snabbare beslut eftersom du vet vilka handlingar som ska skickas in. Överförmyndarkansliet kan som
tillsynsmyndighet inte svara på detaljer i dina frågor – du måste ta reda på information från andra ställen, till exempel
hos Skatteverket, Försäkringskassan och banker.

Mer information…
Du kan läsa mer om den digitala mentorn och se en informationsfilm på intressebevakaren.se Vi kommer att skicka en
utvärdering under projektåret, för att fortsätta utveckla stödet.

1. Gå in på www.intressebevakaren.se
2. Registrera dig med bank ID och e-postadress
3. Använd koden: Örebroprovapå för registrering

