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Hej!
Detta nyhetsbrev skickas till dig som är god man och förvaltare i Västerås och
Sala.
Nyhetsbrevet skickas ut via mail till dig som har lämnat din e-postadress till oss.
Brevet finns även på vår hemsida www.overformyndarnamnden.se

Enkätundersökning
Varje år genomför överförmyndarförvaltningen en enkätundersökning där ni som
ställföreträdare får möjlighet att svara på frågor om vår verksamhet. Det är bland
annat frågor om tillgänglighet och bemötande. Undersökningen är viktig för oss i
vårt arbete att utveckla vår verksamhet. Enkäten kommer att skickas ut inom kort.
Vi är därför tacksamma om ni har möjlighet att svara på enkäten. Alla svar är
anonyma.

Redovisningssystem
Som vi har nämnt tidigare så kommer en ny e-tjänst att lanseras. Tyvärr har
införandet av systemet blivit försenat. Tidplanen är osäker men vi kommer att
informera er så snart vi får besked. Vi beklagar att det dröjer.
Fördelen med redovisningssystemet är att det på ett enkelt sätt går att genomföra
löpande redovisning under året. Det går även att lämna in redogörelse i systemet.

Reception och bemanning
Med anledning av Coronapandemin har vi haft receptionen stängd. Från och med
den 29 september har regeringen infört lättnader i de restriktioner som funnits. Det
innebär att förvaltningens reception återigen kommer vara öppen måndag-fredag
mellan 10.00-12.00. Dörren kommer vara låst men det finns en ringklocka till
vänster om dörren där ni kan ringa så öppnar vi åt er. Det går även att lämna in
handlingar i brevlådan bredvid vår dörr samt i stadshusentrén.

Västerås god man och förvaltarförening
Som god man och förvaltare i Västerås och Sala kan du gå med i Västerås god man
och förvaltarförening. I föreningen finns gode män och förvaltare med lång
erfarenhet. Föreningar anordnar bland annat diskussionsträffar med olika innehåll,
föredrag och informationskvällar samt informationskvällar om årsräkningar.
Medlemskapet kostar 350 kronor om året och då ingår även en ansvarsförsäkring.
Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Överförmyndarförvaltningen
721 87 Västerås

Telefon direkt
021-392913

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se

VÄSTERÅS STAD

2

Ju fler medlemmar som är med i föreningen desto lägre kan kostnaden för
medlemskap bli. För mer information och kontaktuppgifter till föreningen kan ni gå
in på: Västeras Stad – Överförmyndarfövaltningen (overformyndarnamnden.se)

Utbildningar
Vi vill även påminna om våra utbildningar som du hittar på vår hemsida
www.overformyndarnamnden.se. Där finns bland annat utbildning för nya gode
män, årsräkningsutbildning samt mikroutbildningar om hur en förteckning
upprättas, vad du behöver veta vid försäljning av huvudmannens bostad, hur du
ansöker om uttag från ett överförmyndarspärrat konto, hur arvodering går till, hur
en årsräkning ska upprättas samt om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo.

Årsräkningar
Överförmyndarförvaltningen har i år fått in ca 1400 årsräkningar i år. Av dessa
årsräkningar är i stort sett alla granskade och utskickade till er ställföreträdare.

Tillsyn av gruppbostäder
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer under hösten göra en tillsyn över
gruppbostäder enligt 9 § p. 9 lagen om särskild service (LSS). I tillsynen ingår bland
annat en enkätundersökning till gode män och förvaltare.
Överförmyndarförvaltningen kommer hjälpa IVO med utskicket av enkäten. IVOs
plan är att enkäten ska skickas ut senast vecka 41.

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

