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Bokslut och nystart. 

Ordförande har ordet 

På Överförmyndarnämndens sammanträde i december 
togs beslut om Verksamhetsplan med budget för 2022. 
Verksamhetsplanen är Överförmyndarnämndens främsta 
styrmedel. Nämndens uppdrag utgår från lagstiftningen 
och har som utgångspunkt att utreda behovet av 
ställföreträdarskap, rekrytera ställföreträdare och utöva 
tillsyn över dessa samt ge stöd. I planen redovisar 
nämnden vad som ska göras och bidra till utveckling 
inom Kommunfullmäktiges mål.  
 
Elvy Wennerström (S), ordförande   
 

Årsräkningstider! 

Som vanligt så här års har vi högt tryck. Vi ska senast 
sista februari få in ungefär 1200 årsräkningar som ska 
kontrolleras och registreras innan granskningen kan 
startas. Inlämnade årsräkningar ska vara undertecknade, 
ifyllda och i balans samt med underlag. På så sätt kan vi 
snabbare börja granska och besluta om arvode och 
behöver inte begära in kompletteringar som fördröjer 
utbetalning av arvodet.   
 
Läs gärna på vår hemsida www.orebro.se/godman. Vi 
uppdaterar den hela tiden och där finns mycket 
information som ska underlätta i ditt uppdrag. Just nu 
finns en samlad sida med information och blanketter 
inför årsredovisningen. 
 

Pandemin 

Pandemin håller fortfarande sitt grepp om oss. Det 
medför att vi i högre grad, precis som alla andra, måste 
arbeta mer hemifrån och anpassa oss efter de 
restriktioner som gäller. Detta påverkar vår handläggning 
till viss del då vi måste prioritera om arbetet. I vår 
verksamhet kan vi inte ta in vikarier för att utföra vår 

myndighetsutövning utan vi får klara situationen med 
ibland lite lägre bemanning. Vi hoppas på förståelse för 
att viss handläggning kan ta lite längre tid och att det kan 
dröja lite innan du får återkoppling via mejl eller telefon.  
 

Nya postrutiner 

Från och med 31 januari inför Postnord postutdelning 
varannan dag. Sedan tidigare delas brev, tidningar och 
reklam ut varannan vardag i storstäderna och nu införs 
det succesivt i resten av landet. Det innebär att de brev 
som vi skickar till dig som ställföreträdare och till din 
huvudman kan delas ut med någon dags fördröjning mot 
tidigare. Det kan till exempel påverka begäran och beslut 
om uttag från spärrat konto negativt genom att det tar 
längre tid än beräknat innan du får brevet från oss.  
 

Ny chef 

Årsskiftet 2021/22 började Peter Hansson som 
tillförordnad verksamhetschef på Överförmyndar-
kansliet. Örebro kommun kommer att påbörja 
rekrytering av ny chef till kansliet. Peter har gedigen 
kunskap inom området då han haft mångåriga uppdrag 
som chef inom kommunal verksamhet och även arbetat 
som handläggare på en Överförmyndarenhet.  
 
Sedan 2020 har jag haft förtroendet att arbeta på 
Överförmyndarkansliet som verksamhetschef. Genom 
kontakt med er ställföreträdare har jag fått lära mig om 
era huvudmäns vardag och det stöd som ni bidrar med 
för att underlätta för en medmänniska. Jag vill nu tacka 
både er som hört av sig till mig och alla er 
ställföreträdare för ett gott samarbete under dessa två år. 
Jag avslutar mitt uppdrag sista mars.   
 
Susanne Bergström Peter Hansson 
Verksamhetschef Tf verksamhetschef 
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