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December - dags för bokslut. 

Ordförande har ordet  

Med önskan om en riktigt God Jul och Gott Nytt År och 
TACK till ALLA er som ger stöd till en medmänniska 
som annars inte skulle få sin vardag att fungera fullt ut.  
 
Vi har behov av att fler engagerar sig och jag hoppas att 
ni kan bidra till att berätta i era nätverk hur betydelsefullt 
ert engagemang är. I november hade vi på instagram ett 
par ställföreträdare som berättade varför just de hade valt 
att bli god man. Tack till er två - Iliana och Robert.  
 
Elvy Wennerström (S), ordförande   
 

Försäkringskassan informerar 

Ställföreträdare kan ansöka om ersättning för sin 
huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från 
januari 2022 går det också att beställa underlag inför 
årsredovisningen till Överförmyndarnämnden. Läs mer 
på vår hemsida.  
 

www.orebro.se/godman 

Vi hoppas att ni hittat vår hemsida som vi uppdaterar 
regelbundet med bra information för er som har ett 
uppdrag. På startsidan kommer vi inom kort att samla all 
information inför redovisningen av ditt uppdrag 2021: 
riktlinjer för arvode, redovisningshandbok, frågor och 
svar samt blanketter.  
 

Överförmyndarnämndens uppgift 

Vi som arbetar på Överförmyndarkansliet är 1 chef och 
15 medarbetare där Överförmyndarnämnden delegerat 
till oss att besluta i många ärenden. Vi ansvarar för att 
utreda, rekrytera, och göra tillsyn av ställföreträdarnas, 
det vill säga förmyndare, gode män och förvaltares 
uppdrag. Kontakt med myndigheter och 
samarbetspartners tillhör också vårt uppdrag. 

 
I november var ni 1 600 registrerade ställföreträdare hos 
oss och antalet huvudmän, omyndiga och vuxna, som ni 
ansvarade för var knappt 2000.  

 

Så här arbetar vi i våra team 

På Överförmyndarkansliet är vi indelade i fyra team där 
alla handläggare granskar årsräkningar.  
 
På team administration arbetar Agneta och Olof som 
bland annat tar hand om alla handlingar som kommer in 
varje dag via post och mejl. De ser till att handlingarna 
blir diarieförda och insorterade i huvudmannens akt för 
vidare handläggning av våra handläggare. 
 
Team ekonomi har tre handläggare; Ida, Maryam och 
Virginia. De ansvarar för processen med den 
ekonomiska granskningen och en av uppgifterna är att 
besluta om arvoden till alla års- och sluträkningar, 
ungefär 1400 st, och till ungefär 140 redogörelser.  
 
På team tillsyn är man sex handläggare, Ann-Karin, 
Cecilia, Diana, Malin, Marie och Ninnie. De är uppdelade 
efter huvudmannens efternamn och har i genomsnitt 330 
ärenden var. De har ansvar för många olika uppgifter 
och ni har säkert varit i kontakt med dem för att få 
rådgivning vid försäljning av en fastighet, arvskiften, 
uttag från spärrat konto med mera.   
 
Team rekrytering har tre handläggare; Anna, Johanna 
och Sanela. De rekryterar ställföreträdare, har kontakt 
med tingsrätten vid ansökningar och anmälningar och 
utreder dessa och är inkopplade vid byten av 
ställföreträdare. I november hade vi 90 nya ärenden för 
uppläggning så behovet av ställföreträdare är stort och 
angeläget.  
 
Susanne Bergström, Verksamhetschef 

https://extra.orebro.se/godman/nyhetsarkiv/aktuell/nyadigitalatjansterforstallforetradarehosforsakringskassan.5.66c260e517ce49eca479f40.html
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