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Oktober - hösten är här. 

Ordförande har ordet 

Nu börjar Sverige öppna upp efter 18 månaders 
restriktioner och det kommer att underlätta för både 
huvudmän och ställföreträdare i kontakten med 
varandra. Den sociala isoleringen bryts för många och 
höstmörkret kommer inte att kännas lika tungt längre. 
Pandemin är tyvärr inte riktigt över än så jag önskar att ni 
är rädda om varandra och kanske att en viss försiktighet 
bör tas till en början i kontakten mellan er och era 
huvudmän.  
Elvy Wennerström (S), ordförande 
 

Enkät från IVO 

Vi kommer att medverka till att skicka ut en enkät till er 
från IVO (inspektionen för vård och omsorg) under 
vecka 41 som vi hoppas att ni vill besvara. 
 
IVO ska genomföra en tillsyn av gruppbostäder enligt  
9 § 9 lagen om särskild service (LSS).  Områden som ska 
granskas är om det förekommer begränsningsåtgärder av 
något slag eller kränkningar riktade mot den som bor i en 
gruppbostad och vad orsaken till detta kan vara. Som en 
del av tillsynen kommer IVO att använda sig av enkäter 
bl.a. till godemän och förvaltare med frågor om hur det 
är på boendet där huvudmannen bor.  
 

Kontakt med oss  

Sedan en månad tillbaka har vi tagit bort begränsningen 
av att ha telefontid 2 gånger i veckan för att ni som 
ställföreträdare snabbare ska kunna få kontakt med oss. 
Detta sker genom att ni hör av er till Servicecenter på 
019-21 10 00 alla vardagar kl 8 till 16.30.  
 
Tala om vem du är, vad du vill och vem det gäller så 
meddelar Servicecenter oss detta och vi hör av oss till 
dig. Vi hoppas att vårt nya arbetssätt har medfört att du 

får snabbare kontakt med rätt handläggare, svar på dina 
frågor och därmed upplever att vår tillgänglighet har 
ökat. Hör gärna av dig med respons och synpunkter till 
servicecenter så skickas de vidare till mig som 
verksamhetschef.  
 

www.orebro.se/godman 

Gå gärna in på webbsidan som är till för er 
ställföreträdare där vi försöker få in aktuell information 
som ska hjälpa er i ert viktiga uppdrag att stödja en 
medmänniska. Saknas det någon viktig information som 
du tycker borde finnas där?  
Mejla dina synpunkter och tips till 
overformyndarkansliet@orebro.se så att vi kan fortsätta 
att hålla webbsidan aktuell med lättillgängliga nyheter 
och information som behövs för att förenkla vardagen 
för er ställföreträdare och era huvudmän 
 

Superhjältar 

Vi behöver fler superhjältar! Känner du någon som 
skulle vara lämplig som god man eller förvaltare? Be hen 
besöka vår hemsida www.orebro.se/godman för att läsa 
mer om uppdraget och skicka in sin intresseanmälan.  
 
Är du själv redo för fler uppdrag? Meddela oss på 
overformyndarkansliet@orebro.se så kontaktar vi dig. 
 

Ny personal på Överförmyndarkansliet 

Du som haft Magdalena som handläggare får ta kontakt 
med Johanna Sambrink under oktober och november. 
Magdalena har slutat hos oss och innan hennes 
efterträdare är på plats kommer Johanna att hantera 
hennes ärenden. Under november kommer vi att hälsa 
två nya handläggare välkomna till oss.  
 
Susanne Bergström 
Verksamhetschef 
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