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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-09-13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.15 – 15.40 
  

Beslutande Siv Sander (S), Hällefors kommun, ordförande 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 
Helena Magnusson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättare 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

Julia Mattsson, överförmyndarhandläggare 
Petra Schollin, överförmyndarhandläggare 
Annelie Jägerström, överförmyndarhandläggare 
Birgitta Larsson, överförmyndarhandläggare 
 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-09-22 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        44– 54 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Siv Sander                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Bertil Jansson 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2016-09-13 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-09-23 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 10-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 44  Dnr ÖN 023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar muntligt ekonomisk rapport per den  
31 augusti 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
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Ön § 45  Dnr ÖN 0039/2016 
 
Verksamhetsberättelse per den 30 juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse för överförmyndarverksamheten per den 30 juni 2016 har 
upprättas och överlämnats till kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden godkänna verksamhetsberättelsen för 
överförmyndarförvaltningen per den 30 juni 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 46  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av granskade årsräkningar per den  
7 september 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av granskade 
årsräkningar per den 7 september 2016. Uppföljningen visar att av 527 inkomna 
årsräkningar har 429 granskats, vilket motsvarar 81 procent. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden godkänna uppföljningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 47  Dnr ÖN 0010/2016 
 
Fakturering för kostnader 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
7 september 2016 rörande fakturering för kostnader 2015. I skrivelsen anges att vid 
närmare undersökning av processen rörande återsökning av ekonomiska medel från 
Migrationsverket gällande medlemskommunernas kostnader för överförmyndar-
verksamhet i samband med godmanskap för ensamkommande barn och unga, har 
det framkommit att kostnader 2015 för tolkar, resor samt eventuella övriga 
kostnader vilka belastat överförmyndarnämnden men där medlemskommunerna 
erhållit ersättning från Migrationsverket, ej av överförmyndarförvaltningen har 
fakturerats medlemskommunera. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelsen daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden besluta att kostnader för tolkar, resor samt eventuella 
övriga kostnader gällande 2015, skall i efterhand faktureras medlemskommunerna. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 48  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
7 september 2016 rörande skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län. I skrivelsen 
anges att i samband med möte bland kommunstyrelseordförandena i KNÖL-
gruppen (KNÖL=Kommunerna i norra Örebro län) den 16 juni 2016, framkom 
önskemål om att Bergslagens överförmyndarnämnd beslutar tillsända Länsstyrelsen 
i Dalarnas län en skrivelse med anledning av vad som anges i deras protokoll från 
inspektioner av överförmyndarnämnden. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelsen daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden besluta uppdra åt denne upprätta förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län med anledning av vad som anges i deras protokoll från 
inspektioner av överförmyndarnämnden samt att detta förslag skall presenteras vid 
överförmyndarnämndens sammanträde den 12 oktober 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 49  Dnr ÖN 0186/2016 
 
Arkivansvarig 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
7 september 2016 rörande arkivansvarig. I skrivelsen anges att varje nämnd, 
styrelse, kommunalt bolag eller stiftelse som omfattas av arkiv- och 
offentlighetslagstiftningen har det fulla ansvaret för sina allmänna handlingar och 
arkiv. Om arkivansvaret inte delegeras till någon särskild person, är det nämnden 
eller styrelsen som blir ansvarig, vilket blir mycket opraktiskt. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelsen daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden besluta utse kanslichef i Ljusnarsbergs kommun, tillika 
förvaltningschef Bergslagens överförmyndarförvaltning, till arkivansvarig för 
överförmyndarförvaltningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Arkivarie Johan Hagsmo 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 

  



  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        8 (13) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-09-13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Ön § 50   
 
Återkoppling av FSÖ-dagar 
 
Ärendebeskrivning 
Ledamöterna Bertil Jansson (M) och Maria Lagerman (S) samt överförmyndar-
handläggarna Julia Mattsson, Petra Schollin, Birgitta Larsson och  
Annelie Jägerström informerar om föreläsningar vid Föreningen Sveriges 
Överförmyndares (FSÖ) konferens i Malmö den 31 augusti-2 september 2016. 
 
Föreningen Sveriges Överförmyndares (FSÖ) konferens 2017 avhålls den  
30 augusti-1 september i Örebro. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner återkopplingen. 
 
_________ 
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Ön § 51  Dnr ÖN 0018/2016 
 
Reviderad sammanträdestid i december 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
7 september 2016 rörande reviderad sammanträdestid för överförmyndarnämnden i 
december 2016. I skrivelsen anges att överförmyndarnämnden beslutade vid 
sammanträde den 9 december 2015 § 58 om sammanträdestider för 2016. Vid detta 
tillfälle beslutades att ett sammanträde skulle avhållas onsdagen den  
6 december 2016 klockan 14.00. Kanslichef Anders Andersson har fått förhinder att 
delta vid detta tillfälle. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelsen daterad den 7 september 2016 
överförmyndarnämnden besluta att beslutade nämndsammanträdet den onsdagen 
den 7 december 2016 klockan 14.00 flyttas till tisdagen den 6 december 2016 
klockan 14.00. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
Överförmyndarhandläggare Julia Mattsson 
Överförmyndarhandläggare Petra Schollin 
Överförmyndarhandläggare Birgitta Larsson 
Överförmyndarhandläggare Annelie Jägerström 
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Ön § 52   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Överförmyndarhandläggarna Julia Matsson, Birgitta Larsson, Petra Schollin 

och Annelie Jägerström presenteras. 
• Ordförande Kitty Strandberg (S) har inkommit med avsägelse från samtliga 

politiska förtroendeuppdrag i Ljusnarsbergs kommun. Kommunfullmäktige 
beräknas bevilja Kitty Strandberg (S) entledigande vid sammanträde den  
15 september 2016. Ovisshet råder om när ny ordförande för 
överförmyndarnämnden kan väljas. 

• Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun har vid sammanträde den  
31 augusti 2016 § 184 antagit en skrivelse med anledning av promemorian 
”Ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och 
unga” och departementspromemorian ”Ändringar i fråga om sysselsättning 
för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn”  
(Ds 2016:21) från Arbetsmarknadsdepartemetet. Skrivelse skall bland annat 
tillsändas gode män för ensamkommande barn och unga. I skrivelse anges 
att Ljusnarsbergs kommun avser placera ensamkommande barn och unga 
vilka för närvarande är placerade i andra kommuner, i den egna kommunen. 

• Möte med Akademikerförbundet SSR den 18 augusti 2016 inställdes då 
ombudsmannen ej infann sig. 

• Möte med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare (BFS) har flyttats till 
fredagen den 30 september 2016. 

• Översyn kommer att genomföras av ersättningsregler till gode män för 
ensamkommande barn och unga med anledning av de av regeringen 
aviserade nya ersättningsreglerna till kommunerna för mottagande av 
ensamkommande barn och unga. 

• Överförmyndarhandläggare Birgitta Larsson skall i september genomgå 
kompetensutveckling i datasystemet Wärna. 

• Överförmyndarhandläggare Birgitta Larsson, Julia Mattsson,  
Petra Schollin och Annelie Jägerström kommer genomföra grundutbildning 
under oktober månad i år. 

• Årligt möte kommer att avhållas med Örebro tingsrätt den  
14 september 2016. 

• Revisionsrapporten ”Granskning av insatser för ensamkommande barn 
Ljusnarsbergs kommun” från PwC skall inom det närmaste utsändas till 
kommunstyrelsen med anmodan att inkomma med svar. 
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• Budgetberedningen i Ljusnarsbergs kommun har möte den  

21 september 2016. 
• Utbildningen ”Främjande av psykisk hälsa hos ensamkommande barn och 

ungdomar” för gode män till ensamkommande barn och unga kommer att 
genomföras den 22 september 2016. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ön § 53   
 
Myndighetsbeslut rörande ersättning till gode män och förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun undrar om det är nödvändigt att sända 
ut myndighetsbeslut rörande ersättning till gode män och förvaltare. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra till kanslichef Anders Andersson utreda 
huruvida det finns behov av att sända ut myndighetsbeslut gällande ersättningar till 
gode män och förvaltare. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 

  



  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        13 (13) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-09-13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Ön § 54   
 
Information, webbutbildning för gode män 
 
Ärendebeskrivning 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun informerar att webbutbildning finns 
numera att köpa för gode män, ”Gode Mannens ABC”. Webbutbildningen har 
utarbetats av Norstedts Juridik i samarbete med juristen Jan Wallgren.  
Maria Lagerman (S) menar att det kan övervägas om denna utbildning skall göras 
obligatorisk för tillkommande gode män. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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