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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2013-02-06 

 
Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  13.20–14.55 

  
 

Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors, vice ordförande 
Jerry Elvin (S), Lindesberg 
Bertil Jansson (M), Lindesberg 
Margareta Lagerlöf (M), Ljusnarsberg, tjänstgörande ersättare 
 
 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 
Bo Wallströmer, verksamhetschef 
Pirjo Nilsson, överförmyndarhandläggare, § 5  
 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2013-02-15 
Under- 
skrifter 

 
 
 
Sekreterare      ...….……………………………………………………………………… 

Paragrafer:        1–5 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

  
Ordförande      ..………………………………………………………............................... 

 Lena Vinnerås                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Bertil Jansson 
              

 

 

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2013-02-06 

Datum för 
anslags uppsättning 2013-02-15 Datum för 

anslags nedtagande 2013-03-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   

 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 1   
 
Nulägesrapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Bo Wallströmer rapporterar att Mathz Eriksson har 
anställts som överförmyndarhandläggare och han börjar sin tjänst den  
15 april 2013. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) rapporterar att utbildning gällande 
årsräkningar har erbjudits samtliga gode män och genomförts i Nora, 
Lindesbergs och Hällefors kommuner. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
 
_________ 
 
 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 2   
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Bo Wallströmer redovisar ekonomisk rapport per den  
31 december 2012. Resultatet för 2012 uppvisar ett underskott gentemot 
budget med 25 000 kronor. 
 
Överförmyndarnämnden beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
rapporten. Vidare beslutas att uppdra åt verksamhetschef Bo Wallströmer 
att utarbeta ett förslag till kostnadsfördelningssystem mellan Hällefors, 
Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner som grundar sig på 
kommuninvånarantalet per den 1 november verksamhetsåret. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Verksamhetschef Bo Wallströmer 
 
 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 



  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        4 (6) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2013-02-06 

 
 
 
Ön § 3   
 
Verksamhetsberättelse 2012 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås (S) presenterar förslag till 
verksamhetsberättelse för år 2012. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen 
för 2012 och översända den till medlemskommunerna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 4    
 
Uppföljning av nyckeltal per den 31 december 2012 
  
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Ann Guldbrand har inkommit med 
redovisning av nyckeltal per den 31 december 2012.  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 5    
 
Arvodesersättningar för ensamkommande barns gode 
män 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden diskuterade vid sammanträde den 14 juni 2012, 
§ 35 schablonersättning per månad i stället för timersättning till god man 
för ensamkommande barn tills uppehållstillstånd beviljas. Vid detta 
tillfälle beslutades uppdra åt dåvarande administrativa chef  
Charlotte Dahlbom att återkomma med förslag i ärendet. Vid 
överförmyndarnämndens sammanträde den 7 november 2012, § 55 
beslutades att schablonersättningar från andra kommuner skulle redovisas 
vid sammanträde den 5 december 2012. 
 
Överförmyndarhandläggare Pirjo Nilsson informerade vid sammanträde 
den 5 december 2012, § 59 om de undersökningar som vid detta tillfälle 
genomförts rörande hur andra kommuner hanterat ersättningen till 
berörda gode män. Överförmyndarnämnden beslutade uppdra åt 
överförmyndarhandläggare Pirjo Nilsson att fortsätta undersöka frågan 
och rapportera vid dagens sammanträde. 
 
Överförmyndarhandläggare Pirjo Nilsson har inkommit med rapport 
daterad den 25 januari 2013 samt överförmyndarhandläggare  
Ann Guldbrand med kompletterande bilaga daterad den 28 januari 2013. 
 
Överförmyndarhandläggare Pirjo Nilsson redovisar rapporten. Det har 
framkommit att landets kommuner tillämpar olika principer och belopp 
för ersättning till god man för ensamkommande barn under perioden då 
permanent uppehållstillstånd erhållits till dess särskilt förordnad 
vårdnadshavare beslutats. Vidare pågår ett antal projekt på både riks- och 
regional nivå rörande mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar där bland annat handläggning och ersättningar inbegrips. 
 
Överförmyndarnämndens förslag 
Överförmyndarnämnden beslutar att avvakta resultaten av pågående 
riksprojekt rörande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
innan beslut tas i föreliggande ärende. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Överförmyndarhandläggare Pirjo Nilsson 
Överförmyndarhandläggare Ann Guldbrand 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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