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2016-12-22

Nyhetsbrev december 2016
Detta nyhetsbrev skickas till dig som är god man och förvaltare under tillsyn
av Västerås överförmyndarnämnd.
Nyhetsbrevet skickas ut via mail till dig som har lämnat din e-postadress till
oss. Brevet finns även på vår hemsida www.overformyndarnamnden.se

Årsräkningar
Gode män och förvaltare ska före den 1 mars varje år lämna in en årsräkning.
Särskild anmodan och aktuella blanketter kommer att skickas ut i början av
januari 2017.
Hjälp oss påskynda granskningen
Plastmappar och register finns att hämta under expeditionstid på
överförmyndarförvaltningen. Sortering efter vårt register påskyndar
granskningen.
Kostnadsersättning
Från och med den 1 januari 2017 införs ett maxbelopp för utbetalning av
bilersättning till 1 500 kronor/år plus eventuella kostnader för resa till
utredningssamtal med Migrationsverket.
Årsräkningsutbildning
Överförmyndarförvaltningen kommer under januari månad erbjuda tillfällen
att delta på årsräkningsutbildning som kommer att hållas på Växhuset.
18 januari 2017 kl. 14:00-17:00
19 januari 2017 kl. 17:00-20:00
Anmälan med uppgift om vilken utbildningsdag du avser att medverka på
meddelas senast den 11/1 till overformyndaren@vasteras.se alternativt per
post. Samma årsräkningsutbildning kommer att hållas vid båda tillfällena. Vi
bjuder på fika!
Postadress
Västerås stad
Överförmyndarnämnden
721 87 Västerås

Besöksadress
Port-Anders gata 3, T3

Expeditionstid
10:00-12:00 mån-tors
Januari till april även
mån 14:30-16:00

Kontaktcenter
021-39 00 00
Fax
021-39 27 70

E-postadress
overformyndaren@vasteras.se
Webbplats
www.overformyndarnamnden.se
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Överförmyndarnämnden
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Registerutdrag
Vi vill påminna alla gode män och förvaltare om att ni, så snart ni har blivit
förordnade för ett uppdrag, ska skicka en kopia av registerutdraget till berörda
myndigheter och aktörer.
Vi vill särskilt påminna gode män för ensamkommande barn att skicka en
kopia av registerutdraget till Asyl- och Integrationshälsan.
Information till god man för ensamkommande barn
Migrationsverket har under hösten förändrat sitt arbetssätt för barn som söker
asyl. Förändringen innebär att gode mannen måste bekräfta barnets
asylansökan till Migrationsverket i de fall där barnet själv har lämnat in
ansökan. Det är viktigt att bekräftelsen görs så snart som möjligt för att
utredningen snabbt ska kunna komma igång.
Hemsidan
Kom ihåg att då och då gå in på vår hemsida, www.overformyndarnamnden.se
Under rubriken ”Aktuellt” lägger vi ut ny information. På hemsidan hittar du
även broschyrer och blanketter som du har användning av i ditt uppdrag som
god man och förvaltare.
Nu finns en ny flik på hemsidan – ”Redovisning” – där du kommer åt etjänsten för redovisning men även nya digitala blanketter för årsräkning och
löpande bokföring.
Öppettider
Överförmyndarnämndens kansli har från och med den 2 januari 2017 utökade
öppettider. Kansliet har öppet måndag- fredag mellan kl. 10:00-12:00. Under
våra öppettider kan du lämna och hämta handlingar. Önskar du träffa en
handläggare under andra tider måste detta bokas i förväg. Under perioden
januari-april har vi även öppet på måndagar mellan kl. 14:30-16:00.
Det går även bra att lämna in handlingar i stadshusets reception som har öppet
alla vardagar mellan kl. 07.30-17.00.
Telefontider
Förvaltningen kommer från och med den 2 januari 2017 att börja med
telefontider. Du når aktuell handläggare på telefon måndag- fredag mellan kl.
10:00-12:00. Övriga tider hänvisas till kontaktcenter som har öppet vardagar
kl. 07:30–17:00. Du når kontaktcenter på 021-39 00 00.
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Budbärarutbildning Kronofogden
Utbildningen vänder sig till dig som möter människor som riskerar att få, eller
redan har ekonomiska problem. Utbildningen är den 25 januari kl. 14:3019:00. Särskild inbjudan kommer att skickas ut.
Känner du någon rättrådig person?
Vi från överförmyndarförvaltningen är otroligt glada för att ni har valt att
engagera er och göra en insats för andra människor. Vi har alltid behov av fler
gode män och förvaltare. Känner ni några fler personer som liksom ni vill ta
ett samhällsuppdrag så skulle vi uppskatta om ni rekommenderade dem att bli
gode män eller förvaltare. Be dem gå in på vår hemsida
www.overformyndarnamnden.se för att anmäla intresse.

Överförmyndarförvaltningen vill tacka alla gode män och förvaltare för den
insats in gör. Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

