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November, regn och rusk. 

Information om Intressebevakaren 

2019 beslutade Överförmyndarnämnden att delta i 
projektet ”Digitalt mentorskap”. Projektet har 
genomförts i samarbete med Intressebevakaren där 
ställföreträdare i Örebro kommun erbjudits att prova ett 
digitalt verktyg i form av mentorskap, råd och tips från 
såväl erfarna ställföreträdare som experter inom ekonomi 
och juridik. Tjänsten har varit kostnadsfri under 1 år. 
Efter beslut av Överförmyndarnämnden avslutas 
samarbetsprojektet den 11 november 2020.  
Intressebevakaren har informerat oss om att de nu 
arbetar med att utveckla en ny tjänst med en del andra 
funktioner. 
 

Till dig som prövat tjänsten 

Du som registrerat dig för att prova tjänsten från 

Intressebevakaren kan fortsätta att använda tjänsten 
utan avgift, så länge den är tillgänglig i befintlig form 
eller tills intressebevakaren meddelar något annat. 
Tjänsten från intressebevakaren kan komma att 
stängas ned i väntan på att en ny version blir 
färdigutvecklad. Intressebevakaren kommer att 
meddela dig när det blir aktuellt med förändringar. 
 

Tack 
Vi vill tacka alla som deltagit under projektåret och alla 
som svarade på utvärderingsenkäten från 
Överförmyndarkansliet. Enkäten gav svar på våra frågor 
om Intressebevakaren och hur ni önskar att stödet till er 
ska se ut. Vi fick många värdefulla synpunkter som vi nu 
arbetar vidare med.  
 

Samtal om fortsatt utveckling och stöd 
Under året har tre angelägna områden aktualiserats i 
samtal och brev till kansliet och nämnden. I november 
bjuder Överförmyndarnämndens ordförande in 10 
ställföreträdare för att samtala om de olika områdena 
Stöd till ställföreträdare, Tillgänglighet till 
Överförmyndarkansliet och Arvodesriktlinjer för 

uppdraget. I kommande nyhetsbrev kommer ordförande 
att informera om vad samtalen innehöll och vad som 
behöver prioriteras under nästa år.  

 
 

 

Aktuellt på kansliet 

Nu pågår rekrytering av fler tillsvidareanställda 
tjänstepersoner till kansliet. Vi ser fram emot att snart 
hälsa nya kollegor välkomna till oss. 
 
4 och 5 november kommer kansliet att delta i digitala 
utbildningsdagar tillsammans med föreningen Sveriges 
överförmyndare. Därför flyttas telefontiden 5 nov fram 
till fredagen 6 nov. 

 
Information från kansliet 
Du hittar aktuell information från 
Överförmyndarkansliet på vår hemsida: 
www.orebro.se/godman 
 

Öppettider Servicecenter, vardagar 
Besök: Drottninggatan 5, kl. 10-16.30  
Telefon: 019-21 10 00, kl. 8-16.30 

 

Telefontider till Överförmyndarkansliet 
Du når oss via Servicecenter: 019-21 10 00 knappval 2. 
Måndagar kl. 13-14.30 
Torsdagar kl. 10-11.30 OBS: med undantag för 
torsdagen den 5 nov, då telefontiden är flyttad till 
fredagen 6 november 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 
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