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00Plats och tid Pyramiden, Kommunhuset, Hällefors                                        Tid: 14.35 – 15.20 

              
Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 

Susanne Grundström (S), Hällefors kommun tjänstgörande ersättare 

Mats Sundberg (S), Nora kommun  

Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 

Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

   
Övriga deltagande Anders I Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

Utses att justera 

 

Mats Sundberg 

 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg 2019-11-25 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     45 – 48 

 Anders I Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 

särskilt protokoll. 
 

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

 Gert Stark                  
 
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 

                  Mats Sundberg 

 
 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 

 
Sammanträdesdatum 
 2019-11-21 

Datum för 
anslags uppsättning 2019-11-26 

Datum för 
anslags nedtagande 2019-12-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  

Ljusnarsbergs kommun 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 

                                                          Anders I Andersson                                   
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Ön § 45  Dnr KS 0076/2018 

 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den  

31 oktober 2019 daterad den 8 oktober 2019. Rapporten avser den ordinarie 

verksamhetens ekonomi (kostnader verksamheterna 10360 och 13010, det vill säga 

exklusive överförmyndarverksamhet för ensamkommande barn och unga). 

 

Slag Redovisat oktober 

(tkr) 

Årsbudget (tkr) Återstår (tkr) Riktmärke   

83 % 

Personalkostnader 1 222,3 1 579,3 357,0 77 

Övriga kostnader 296,7 289,6  102 

 

I de budgeterade personalkostnaderna inbegrips de ökade kostnaderna med 

anledning av lönerevision 2019. Kostnaderna följer budget. 

 

Inom posten Övriga kostnader finns förtroendevaldas kostnader för Föreningen 

Sveriges Överförmyndares (FSÖs) studiedagar, vilka har faktureras 

medlemskommunerna med 36 000 kronor. Tas hänsyn till denna intäkt i den 

ekonomiska rapporten, uppgår de övriga kostnaderna till 90,0 procent av budget per 

den 31 oktober 2019.  

 

Övriga kostnader  belastas även av tolkkostnader med cirka 25 000 kronor som ej 

budgeterats. Detta avser tolkkostnader för ordinära huvudmän, det vill säga 

huvudmän utanför Migrationsverkets ansvar. 

 

Rent generellt uppgår den budgeterade summan gällande övriga kostnader en 

relativ liten summa, varför tämligen blygsamma kostnader ger stora procentuella 

utslag. I samband med årsredovisningen för 2019 avses dock genomföras en 

närmare analys av det ekonomiska resultatet gälande övriga kostnader. 

 

Eventuella underskott vad gäller övriga kostnader beräknas kunna justeras med 

överskott rörande personalkostnader. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna 

den ekonomiska rapporten. 
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Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering:  

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Ön § 46  Dnr ÖN 0001/2019 

 

Uppföljning av årsräkningar 2018 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med uppföljning av årsräkningar 

2018 per den 6 november 2019. Uppföljningen visar följande: 

 

Antal              

Inkomna Godkända Ej Anstånd Begärda Under  Vites- Samtliga 

   
in-
komna  

komplett-
eringar 

utredning före- 
läggande   

518 515 0 0 0 3 0 518  

        
Procent av samtliga           

Inkomna Godkända Ej  Anstånd Begärda Under  Vites- Samtliga 

   
in- 
komna  

komplett-
eringar 

utredning före- 
läggande   

100,0 99,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 100,0 
 

Rubriken ”Under utredning” anges tre årsräkningar vilka granskats men ej godkänts 

utan efter påtalande inväntas yttrande från ställföreträdaren. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna 

uppföljningen. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Ön § 47  Dnr  

 

Sammanträdestider 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag daterat den  

12 november 2019 till sammanträdestider för 2019. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar anta 

föreliggande förslag till sammanträdestider 2020 för Bergslagens 

överförmyndarnämnd. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson 

Överförmyndarhandläggare Annelie Jägerström 

Överförmyndarhandläggare Julia Mattsson 

Överförmyndarhandläggare Petra Schollin 

Överförmyndarhandläggare Jennie Fillman 
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Ön § 48   

 

Förvaltningschefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef, tillika förvaltningschef, Anders I Andersson informerar om följande 

rörande den aktuella situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 

• Överförmyndarhandläggarna har haft informationsmöte de 14 november 2019 

med biståndshandläggare i Lindesbergs kommun. Vi mötet beslutades bland 

annat att spridning skall ske i Lindesbergs kommun av erbjudande från 

överförmyndarhandläggarna att informera om överförmyndarnämndens och  

- förvaltningens uppgifter samt ställföreträdarnas uppdrag. 

• Överförmyndarhandläggarna kommer att genomföra informationsmöte med 

Handelsbanken Nora/Lindesberg den 25 november 2019. 

• Överförmyndarhandläggare och kanslichef deltog vid länsmöte med 

Föreningen Sveriges överförmyndare den 24 oktober 2019. Vid detta tillfälle 

gav Försäkringskassan information och dialog fördes med Örebro tingsrätt. 

• Överförmyndarhandläggare, kanslichef och ordförande i överförmyndar-

nämnden kommer informera kommunfullmäktige i Hällefors vid sammanträde 

den 10 december 2019. 

• Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun kommer att behandla förslag till 

budget 2020 vid sammanträde den 27 november 2019 och kommunfullmäktige 

kommer besluta i ärendet den 12 december 2019. 

• I ett personärende har ansökts om upphörande av godmanskap då det ej varit 

möjligt att finna en god man som velat åta sig uppdraget. Bedömningen är att 

aktuell person kan få hjälp via förmedlingstjänst. 

• Örebro tingsrätt har begärt yttrande av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, 

sociala och medicinska frågor (Rättsliga rådet) i ärende rörande akt 2017072. 

Rättsliga rådet har i yttrande daterat den 12 november 2019 angivit bland annat 

följande ”Det underlag som tingsrätten överlämnat i ärendet är enligt 

Socialstyrelsens mening tillräckligt för att slutsatsen ska dras att 

(huvudmannens namn) är ur stånd att vårda sig själv och sin egendom på grund 

av sjukdom. Underlaget medger inte några andra slutsatser.” Överförmyndar-

nämnden har möjlighet att yttra sig angående Socialstyrelsens yttrande till 

Örebro tingsrätt senast den 3 december 2019. Vidare har Örebro tingsrätt 

inkommit med möjlighet för överförmyndarnämnden att yttra sig över förslag 

att huvudmannen skall få nytt rättegångsbiträde 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 

 


