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och Nora kommuner 
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Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  13.45–14.30 

  
 

Beslutande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Lena Vinnerås (S), Nora, vice ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors 
Jerry Elvin (S), Lindesberg 
Bertil Jansson (M), Lindesberg 
 
 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare 
Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 
 
 

Utses att justera Jerry Elvin 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2013-05-13 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        13–15 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Pirjo Nilsson                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Jerry Elvin 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2013-05-02 

Datum för 
anslags uppsättning 2013-05-13 Datum för 

anslags nedtagande 2013-06-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

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

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 13   
 
Nulägesrapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggarna har inkommit med en rapport innehållande 
statistik över granskade och ej inkomna årsräkningar per den  
22 april 2013, antal nya och avslutade ärenden första kvartalet 2013, 
antal förekommande ärenden per den 31 december 2012 respektive  
31 mars 2013 med mera. Per den 22 april 2013 har 46 procent av 
årsräkningarna från nämndens område granskats och per den  
31 mars 2013 hade 62 ärenden avslutats och 42 ärenden tillkommit. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Expedieringarna: 
Medlemskommunerna 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 14   
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Sekreterare Anders Andersson redovisar upprättad ekonomisk rapport 
över den ekonomiska situationen i överförmyndarnämnden per den  
31 mars 2013. Kostnaderna, exklusive den del som rör gode män för 
ensamkommande barn och ungdomar samt arvoden till gode män och 
nämndledamöter, ser ut enligt följande: 
 
 Utfall Period- Av-  Års- För- 
 (kkr) budget  vikelse budget brukning, 
  (kkr) (kkr) (kkr) procent 
Personalkostnader 273 302 29 1 253 22 
Övriga kostnader 19 43 25 174 10 
Summa 292 345 54 1 427 20 
 
Riktvärdet vad gäller förbrukning för perioden är 25 procent. 
 
Överförmyndarnämnden beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
rapporten samt vidarebefordrar den till respektive medlemskommun.  
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 15   
 
Revidering av avtal mellan Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner om gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamheten gällande 
kostnadsfördelning 
  
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Pirjo Nilsson (S) och förvaltningschef Bo Wallströmer har 
inkommit med skrivelse daterad den 23 april 2013 gällande revidering av 
”Avtal om bildande av gemensam nämnd” vad avser kostnads-
fördelningen mellan kommunerna. I skrivelsen anges att i samband med 
bildandet av gemensam överförmyndarnämnd i norra Örebro län för 
kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, ingicks ett 
avtal i enlighet med Kommunallagen kap 3 § 4 punkt 5. Enligt detta avtal 
skall kostnaderna för den gemensamma nämnden fördelas utifrån antal 
ärenden i respektive kommun. 
 
Efter nämndens drygt tvååriga existens, har det konstaterat att kostnads-
fördelning utifrån antal ärenden i respektive kommun är ett trubbigt 
instrument då det förekommer en stor variation i arbetsinsats i de olika 
ärendena. Därutöver krävs det en viss administrativ insats att ta fram det 
underlag som krävs för fördelning utifrån antal ärenden. 
 
Under våren har en dialog förts med medlemskommunerna om en ändrad 
kostnadsfördelning som överensstämmer med kostnadsfördelningen i 
andra samarbeten, exempelvis Bergslagens miljö- och byggnämnd 
(BMB), en kostnadsfördelning som baserar sig på antalet 
kommuninvånare i respektive kommun. Ordförande Pirjo Nilsson (S) och 
förvaltningschef Bo Wallströmer har av kommunstyrelsernas 
ordföranden, kommunchefer och ekonomichefer i berörda kommuner 
uppmanats föreslå en kostnadsfördelning baserad på kommuninvånar-
antal. 
 
Förslag 
Ordförande Pirjo Nilsson (S) och förvaltningschef Bo Wallströmer 
föreslår Bergslagens överförmyndarnämnd föreslå respektive 
medlemskommuns kommunstyrelse föreslå respektive 
medlemskommuns fullmäktige besluta att kostnadsfördelningen för 
Bergslagens överförmyndarnämnd skall baseras på invånarantalet i 
respektive medlemskommun den 1 november året innan verksamhetsåret. 
Vidare föreslås besluta att den reviderade kostnadsfördelningsmodellen 
skall gälla från och med innevarande budgetår.  

  
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Konsekvensen av vad som anförs ovan är att respektive kommuns 
fullmäktige föreslås besluta att § 4 andra stycket i ”Avtal om bildande av 
gemensam nämnd enligt kommunallagen 3 kap. 4 § punkt 5” får följande 
lydelse (ändring mot nuvarande lydelse i kursiv stil): 
 
”De deltagande kommunerna ska lämna bidrag till den gemensamma 
nämndens verksamhet med belopp som motsvarar den totala faktiska 
kostnaden för verksamheten fördelad utifrån invånarantalet i respektive 
kommun den 1 november året innan verksamhetsåret.” 
 
Överförmyndarnämndens förslag 
Överförmyndarnämnden föreslår respektive medlemskommuns 
kommunstyrelse föreslå respektive medlemskommuns fullmäktige anta 
föreliggande förslag till revidering av ”Avtal om bildande av gemensam 
nämnd enligt kommunallagen 3 kap. 4 § punkt 5”. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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