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Nyhetsbrev juni 2017
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

Konsekvenser av sommarbemanning
Då var äntligen sommaren här. Med sommar kommer även semester. För
överförmyndarförvaltningen innebär det att vi har en lägre bemanning. Vi har
försökt förlägga semesterperioderna så att det ska påverka verksamheten så
lite som möjligt.
Trots detta är det oundvikligt att det påverkar våra möjligheter att svara på
telefonsamtal samt mail inom normal svarstid. Dessutom kan en del
utbetalningar ske först i augusti.

Aktiviteter för barn mellan 6-15 år
Har du minderårig huvudman? Västerås stad har under sommarlovet många
kostnadsfria aktiviteter för barn mellan 6 och 15 år.
Vissa är läger eller dag-kollon andra festivaler eller sommaröppna
verksamheter. En del kräver anmälan i förväg och annat är det bara att dyka
upp på.
Vissa aktiviteter finns i flera områden, andra på en särskild plats i eller utanför
Västerås. En del hämtar verksamheten till och med upp deltagare runt om i
staden med en speciell buss. På Västerås stads hemsida kan ni läsa om alla
aktiviteter. Det är bara att följa denna länk http://www.vasteras.se/upplevaoch-gora/sommarlovsaktiviteter.html

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

VÄSTERÅS STAD
Överförmyndarnämnden
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Information till god man för ensamkommande barn
Som överförmyndarnämnden tidigare meddelat ändras arvodesreglerna för
ensamkommande barn från den 1 juli 2017. Förutom att arvodet sänks innebär
förändringen att arvodering i fortsättningen sker kvartalsvis för både
asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd. Dock gäller den
förtryckta redovisningsperioden på redan utskickade redogörelseblanketter för
asylsökande barn. För barn med uppehållstillstånd skickar
överförmyndarförvaltningen ut redogörelseblanketter för första halvåret inkom
kort. För att underlätta redovisningen av uppdraget har en ny
redogörelseblankett tagits fram som kommer att börja användas under hösten.

Påminnelse att inte skjutsa huvudmän
Vi har blivit uppmärksammade på att det förekommer att gode män för
ensamkommande barn skjutsar barnen. Vi vill därför påminna om att en god
man inte i något fall ska skjutsa barnen. Att skjutsa barnet är boendets eller
socialtjänstens ansvar.

Kolla pengarna! Vissa mynt och sedlar blir snart ogiltiga
Vi vill åter påminna om att de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre
1-, 2- och 5-kronorsmynten blir ogiltiga att betala med efter den 30 juni 2017.
Efter att sedlarna och mynten har blivit ogiltiga går det att sätta in dem på
bankkonto under en period. Information finns på riksbank.se.

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.

VÄSTERÅS STAD
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarförvaltningen vill tacka alla gode män och förvaltare för den
insats ni gör. Vi önskar er alla en glad sommar!
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