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November- små steg mot 

vinter 

Ordförande har ordet 

I november beslutade nämnden att revidera riktlinjen för 
arvode till ställföreträdare och till god man för 
ensamkommande barn för år 2022. Nytt inför nästa år är 
att nämnden höjde beloppen på fast arvode till 1000:- 
när huvudman byter ställföreträdare till ny ställ-
företrädare och vid uppdrag där huvudman inte tidigare 
haft stöd av ställföreträdare till 2000:- alternativt 3000:- 
 
Elvy Wennerström (S), ordförande   
 

Ansökan om uttagstillstånd 

Inför november och december är vår erfarenhet att det 
är bråda dagar både för er ställföreträdare och för oss på 
kansliet. Vet du redan nu att din huvudman behöver ta ut 
extra pengar från sitt spärrade kontor så skicka in redan 
nu en begäran om uttag för beslut. Lämna med underlag 
som beskriver vad uttaget avser. 
 

Omprövning av förvaltarskap 

Ni som är förvaltare har nyligen fått lämna in underlag 
för omprövningen av förvaltarskap som enligt lag ska 
göras årligen. Utredningen av våra 200 förvaltarskap 
pågår nu för fullt. Ställningstagandet skickas sedan ut till 
huvudmannen och förvaltaren.  
 

Snart dags för årsredovisning 

Det är snart dags att sammanfatta året. Om du inte redan 
har börjat förbereda årsräkningen är det bra att börja 
samla ihop handlingarna. Veckan före jul kommer 
kansliet att skicka ut Anmodan årsräkning 2021. Senast 
sista februari ska årsräkningen vara inlämnad. Fyll i 
årsräkningen och bilagorna korrekt och skicka med de 

underlag vi begär. Vi kan då snabbare granska klart och 
besluta om arvode. Snart publicerar vi en uppdaterad 
version av Redovisningshandboken på vår webbsida. Vi 
hoppas att den är till hjälp när du ska göra en årsräkning 
eller sluträkning, digitalt eller på papper. 
 

Ny personal på kansliet  

Vi hälsar Anna-Karin Skånberg välkommen till oss. Hon 
vikarierar för Anna Nordgren. Malin Cederberg börjar 29 
november och ersätter Magdalena Johansson som slutat 
sin anställning i Örebro kommun. I nästa Nyhetsbrev 
kommer vi att presentera personalen närmare med vad vi 
arbetar med.  
 

Förvaltarenhet 

Efter sommaren startade Örebro kommun en 
Förvaltarenhet med två anställda. De har uppdrag som 
god man och förvaltare och tillsätts i komplicerade 
uppdrag och i ärenden där en ställföreträdare skyndsamt 
måste tillsättas. Nämnden har samma tillsynsuppdrag 
över dessa ställföreträdare som för er som har ett ideellt 
uppdrag.   

 

Länsstyrelsens tillsyn 2021 

Länsstyrelsen i Dalarna gjorde i oktober sin årliga tillsyn 
av vår verksamhet. De besökte kansliet en heldag och 
gick igenom verksamheten och granskade ett tjugotal 
slumpvis utvalda akter. Deras samlade intryck är att 
kansliet bedriver en välfungerande verksamhet med bra 
ordning på ärendena.  
 
 
Susanne Bergström 
Verksamhetschef 
 
 
 
 


