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April, granskningsmånad. 
Årsräkning 2019 
Stort tack till er som lämnade in årsräkningen i tid.  
Granskningsarbetet pågår nu. I dagsläget är det svårt att 
bedöma när kansliet färdigställt alla årsräkningar. 
 
Ni som inte lyckades lämna in redovisningen före 1 mars 
har nu fått en påminnelse, om anstånd inte har beviljats 
av oss. För att inte få vite behöver efterfrågad 
redovisning omgående lämnas in. 
 
Arvodesbeslut 
Arvodesbesluten hanteras och granskas i den ordning vi 
har fått de kompletta årsräkningarna. Det är därför svårt 
för oss att säga vilket datum arvodesbeslutet skickas ut 
till just dig. Grunderna för arvodesbesluten baseras på 
vilken omfattning och vilka ansvarsområden som du 
hanterar i ditt uppdrag som ställföreträdare. 
Överförmyndarkansliet stöder sina arvodesbeslut på 
arvodesriktlinjerna som är beslutade av 
Överförmyndarnämnden. Vi ringer upp om våra 
handläggare behöver få kompletterande information från 
dig för att fatta beslut om arvode. 
 
Uppföljning av utbildning 
Det var 120 ställföreträdare som fick möjlighet att ta del 
av redovisningsutbildningen under februari månad. 
88 procent av deltagarna tyckte att utbildningen var bra 
och givande. 
Synpunkter som vi tar till oss är att det var betydligt fler 
som ville få en utbildningsplats. Efter sommaren 
kommer vi att presentera höstens nya utbildningstillfällen. 
 
Telefontider till Överförmyndarkansliet 
Du når oss via Servicecenter: 019-21 10 00 (knappval 2) 
Måndag klockan 13-14.30 och torsdag klockan 10-11.30.  
 
 

 
 
Servicecenter 
Örebro kommuns Servicecenter kan hjälpa dig med svar 
på många av dina frågor. 
 
Öppettider Servicecenter vardagar 
Besök: Drottninggatan 5, klockan 10-16.30  
Telefon: 019-21 10 00, klockan 8-16.30 
 
Behov av nya ställföreträdare 
Vi har behov av ställföreträdare till flera personer. Är du 
intresserad av att ta ytterligare ett uppdrag kontakta 
kansliet via overformyndarkansliet@orebro.se. 
 
Titta gärna in på vår informationssida  
Du hittar våra e-tjänster på www.orebro.se/godman. 
Vi publicerar aktuella nyheter och arbetar just nu med att 
sammanställa frågor och svar om hur det nya 
coronaviruset kan påverka ditt uppdrag.  
 
Vi vill uppmärksamma dig som är ställföreträdare och 
över 70 år om att minimera din fysiska kontakt med din 
huvudman. Försök hålla kontakten via telefon och 
kanske med stöd av andra, till exempel hemvård eller 
gruppboendepersonal, som träffar din huvudman. 
Arvodet kommer inte att påverkas av detta när vi ska 
granska ert uppdrag för år 2020. 
 
När det uppstår frågor kontakta kansliet via 
overformyndarkansliet@orebro.se. 
 
Tack för att du ställer upp för en medmänniska – du 
behövs! 
 
Susanne Bergström 
Verksamhetschef 
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