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Augusti, sensommar.
Ordförande i Överförmyndarnämnden har ordet

”Sommaren är kort. De mesta regnar bort. Men nu är
den här. Så ta för dig solen skiner idag. Hösten kommer
snart. Den går med vindens fart. Så lyssna på mig. Solen
skiner kanske bara idag.” Tomas Ledin har fångat den
svenska sommaren i år på ett målande sätt tycker jag.
2020 har inte varit som andra år och den ambition vi i
nämnden hade att möta er ställföreträdare i en dialogträff
under våren har vi fått skjuta framåt i tid. Jag håller nu på
och förbereder inför senhösten att genomföra någon
form av dialogträff med några av er. Jag vet att ni bland
annat vill diskutera och ge synpunkter på arvoden,
tillgänglighet, utbildning och fördjupad kunskap i eWärna.
Elvy Wennerström, Ordförande(S) i
Överförmyndarnämnden i Örebro kommun
Intressebevakaren

Nämnden kommer att utreda om intressebevakaren har
varit till stöd och hjälp för er ställföreträdare eller inte.
Under hösten kommer vi att skicka ut en enkät med
några få frågor som ni då kan svara på via ett
webbformulär.
Intressebevakaren.se Koden som ger dig kostnadsfri

användning fram till 11 november 2020 är
örebroprovapå.
Årsräkning 2019

Arbetet med granskning av årsräkningar för 2019 börjar
lida mot sitt slut. 80% av alla inkomna är granskade. Av
dessa har 75% varit utan anmärkning, några få med
mindre justeringar och begäran om komplettering från er
sida. Det visar att ni ställföreträdare är kunniga i att
redovisa de uppgifter som krävs för att vi på kansliet ska
kunna slutföra vårt uppdrag och sätta arvode till de
ställföreträdare som önskar ett sådant för sitt uppdrag.

Örebro kommun
Överförmyndarkansliet
www.orebro.se/godman

Nu återstår endast 200 årsräkningar att granska och de på
slutet brukar vara de mer komplicerade där både ni som
ställföreträdare och vi som tjänstepersoner många gånger
behöver ha kontakt och få in kompletterande uppgifter.
Här hoppas jag på er förståelse att handläggningstiden
blir något längre än den genomsnittliga. Jag ber därför
om överseende med de kompletteringar vi behöver för
att slutföra granskning för att därefter kunna sätta arvode.
Vi har två medarbetare som arbetar heltid med
årsräkningar för 2019 och två medarbetare som arbetar
med att sätta arvoden.
Bemanning

Vi är nu fullt bemannade på alla våra tjänster och har
också extra bemanning året ut för att hinna ikapp med de
uppgifter vi kommit efter med sedan tidigare. Inför 2021
hoppas vi alla på att ha kommit i fas och även åtgärdat de
förbättringsförslag som kommit in från er under året.
Vår semesterperiod sträcker sig mellan juni-september då
vi behöver gå om lott och hjälpas åt på varandras tjänster.
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 nya ställföreträdare

Vi har alltid behov av fler ställföreträdare, vi kan erbjuda
en stor bredd och variation i 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

