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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-04-13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.20 – 16.15 
  

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

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

Utses att justera Siv Sander 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-04-21 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        26– 34 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Kitty Strandberg                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Siv Sander 
              

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2016-04-13 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-04-22 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 05-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 26  Dnr ÖN  023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 31 mars 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
31 mars 2016.  
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 27  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av årsräkningar 2016 per den 8 april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar uppföljning daterad den 8 april 2016 
gällande årsräkningar 2016. Uppföljningen är preliminär och skall säkerställas till 
kommande sammanträden. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden godkänna 
uppföljningen 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen.  
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 28  Dnr ÖN 003/2015 
 
Återrapportering, krav på webbutbildning med mera för gode 
män och förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 61 
förklara sig positiv till krav på gode män och förvaltare att de genomför Sveriges 
Kommuners och Landstings webbutbildning för gode män och förvaltare samt 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka ett eventuellt införande av detta.  
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med rapport rörande utbildning för 
gode män och förvaltare daterad den 5 april 2016. I rapporten anges bland annat att 
huvudregeln skall vara att utbildningsgrupperna omfattar 5-10 personer, krav skall 
finnas för god man till ensamkommande barn och ungdom att ha genomgått 
Sveriges Kommuners och Landstings webbutbildning om inte särskilda skäl 
föreligger för undantag från detta samt att i de fall checklistor saknas, skall sådana 
uppsättas över gode mäns och förvaltares arbetsuppgifter. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden godkänna 
rapporten. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 29  
 
Information, utbetalning av ersättning till gode män för 
ensamkommande barn och ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 56 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka införandet av kvartals-
utbetalningar av ersättningar till gode män för ensamkommande barn och 
ungdomar samt ge ordförande Kitty Strandberg rätt att, om så anses lämpligt, ta 
beslut om kvartalsutbetalningar av ersättningar till gode män för 
ensamkommande barn och ungdom. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit skrivelse daterad den 5 april 2016 
angående utbetalning av ersättning till gode män för ensamkommande barn och 
ungdom. Av skrivelsen framgår bland annat att överförmyndarförvaltningen 
tillämpade kvartalsutbetalningar av ersättningar till gode män för ensamkommande 
barn och ungdom fram till cirka 2013, varefter månadsutbetalningar tillämpats. Det 
senare har inneburit att cirka 220 arvodesersättningar behandlas varje månad. 
Vidare anges i skrivelsen vid kontakter med andra kommuner och gemensamma 
överförmyndarnämnders förvaltningar, har det framkommit att en majoritet 
tillämpar kvartalsutbetalningar. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta att införa 
kvartalsutbetalning av arvodesersättningar till gode män för ensamkommande barn 
och ungdom från och med den 1 juli 2016. Månadsbetalning kan beviljas efter god 
man insänt ansökan där särskilda skäl anges som motiverar månadsutbetalning. 
Handläggarna äger rätt att göra en bedömning om huruvida särskilda skäl för 
månadsutbetalning av arvodesersättning skall anses föreligga. Samtliga berörda 
gode män skall informeras om införandet av kvartalsutbetalning och möjligheterna 
till månadsutbetalning innan beslutet verkställs. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson  
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Ön § 30  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Förslag till yttrande med anledning av inspektion enligt 
Förmyndarskapsförordningen § 21 tredje stycket, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom med underrättelse daterad den 14 mars 2016 om 
inspektion enligt Förmyndarskapsförordningen § 21 tredje stycket. Inspektionen 
genomförs med anledning av till länsstyrelsen inkommen komplettering till 
anmälan inkommen den 2 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden gavs möjlighet att yttra sig över det kompletterande 
materialet och ett eventuellt yttrande skulle vara Länsstyrelsen i Dalarnas län 
tillhanda senast den 29 april 2016. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 16 mars 2016 § 25 uppdra 
åt kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till yttrande. Förslaget till yttrande 
skulle presenteras vid dagens sammanträde. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  
8 april 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar anta föreliggande förslag till yttrande. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 31  Dnr ÖN 023/2015 
 
Skrivelse från Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare  
 
Ärendebeskrivning 
Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare har den 31 mars 2016 inkommit med 
skrivelse till ordförande Kitty Strandberg (S) av vilken framgår att vid föreningens 
årsmöte beslutades om att en begäran skulle sändas till överförmyndarnämnden om 
en ny träff där diverse frågeställningar skulle diskuteras. 
 
Ordförande Kitty Strandberg (S) föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Ordförande Kitty Strandberg (S) föreslår överförmyndarnämnden besluta att 
Bergslagens Frivilliga Samhällsarbare inbjuds till träff med ordförande och vice 
ordförande i nämnden samt förvaltningschef. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att 
inbjudan skall avse onsdagen den 8 juni 2016 klockan 10.00 samt att Bergslagens 
Frivilliga Samhällsarbetare skall ges möjlighet att presentera sig och sin 
verksamhet vid överförmyndarnämndens sammanträde den 8 juni 2016  
klockan 14.00. 
 
_________ 
Expediering: 
Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare 
Ordförande Kitty Strandberg (S) 
Vice ordförande Siv Sander (S) 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 32  Dnr KS 0065/2016  
 
Information till gode män för ensamkommande barn och 
ungdomar 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun beslutade vid sammanträde den  
30 mars 2016 § 78 om bland annat förtydliganden av ansvarsfördelningen 
beträffande mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar samt nyanlända i 
kommunen. Detta förtydligande innebär bland annat att det anges att gode män ej 
skall hjälpa barnets föräldrar att komma till Sverige samt att dag- och omkostnads-
ersättning skall ansökas hos Migrationsverket och ej kommunerna. 
 
Vidare beslutade kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer 
säkerställa att Bergslagens överförmyndarnämnd informeras om förtydliganden 
av ansvarsfördelningen för flyktingmottagande och integration i Ljusnarsbergs 
kommun. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
_________ 
Expediering: 
Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun 
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Ön § 33   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den årliga tillsynen av 

överförmyndarnämndens verksamhet fredagen den 1 april 2016. 
• Kommunchef Bo Wallströmer, ekonomichef Sara Jonsson och kanslichef 

Anders Andersson, samtliga Ljusnarsbergs kommun, har vid möte med gode 
män den 21 mars 2016 på hem för vård och boende (HVB) Bergsgården 
informerat om kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs förtydligande enligt § 32. 

• Kanslichef Anders Andersson har haft möte med överförmyndar-
verksamheterna i Örebro kommun och sydnärke samt Region Örebro län 
och Länsstyrelsen i Örebro län angående gemensamma utbildningar och 
föreläsningar för gode män och förvaltare. 

• Möte har avhållits mellan kanslichef Anders Andersson och ombudsman 
Mats Bergenbrant för Akademikerförbundet SSR den 31 mars 2016 
angående arbetsmiljön inom överförmyndarförvaltningen. Uppföljnings-
möte skall avhållas den 19 augusti 2016. 

• Telefontiderna inom överförmyndarförvaltningen har utökats till två timmar 
per dag. 

• PwC har inkommit med utkast till revisionsrapporten Granskning av insatser 
för ensamkommande barn Ljusnarsbergs kommun. Kanslichef  
Anders Andersson har lämnat synpunkter på utkastet. 

•  Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg och Jasmine Hylander har 
avslutat sina anställningar den 1 april 2016. 

• Överenskommelse har ingåtts med överförmyndarhandläggare  
Mathz Eriksson att denne avslutar sin anställning den 13 april 2016. 

• Rekrytering av överförmyndarhandläggare har inletts. 
• Överförmyndarhandläggare Emma Johansson och registrator  

Johanna Haaraoja kommer den 14-15 april 2016 genomgå grundläggande 
överförmyndarhandläggarutbildning. 

• Administrativt stöd har anställts i Ljusnarsbergs kommun vilken till stora 
delar kommer att arbeta gentemot överförmyndarförvaltningen. 

• Den sedan i oktober 2015 anställda extra överförmyndarhandläggarresursen 
har förlängts till och med april månad 2016. 

• Antalet ensamkommande barn och ungdomar vilka kommer till landet har 
minskat betydligt under 2016. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
_________  
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Ön § 34   
 
Information, studiedagar, Föreningen Sveriges överförmyndare 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att årets studiedagar arrangerade av 
Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ) avhålls i Malmö den  
31 augusti-2 september 2016. Inbjudan och program har ännu ej inkommit.  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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