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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-10-04 

 
Plats och tid                       Kommunhuset, Kopparberg                        Tid:  14.00 – 15.30 

 
Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 

Jerry Elvin (S) 
Bertil Jansson (M) 
Siv Sander (S) 
Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för Pirjo Nilsson 
 
 

Övriga deltagande Johan Glad, handläggare/sekreterare 
 

Utses att justera  Bertil Jansson (M) 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-10-13 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 54 – 60  

  Johan Glad  
 

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

  Lena Vinnerås                  
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
                    
 

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 
Sammanträdesda-
tum 
 

2011-10-04 

Datum för 
anslags uppsätt-
ning 

2011-10-18 Datum för 
anslags nedtagande 2011-11-18 

                                   
 
 
 
 
 
Underskrift                                        
 

Kommunkansliet, Kopparberg 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 Johan Glad 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 
 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-10-04 

 
 
 

Dokumenthanteringsplan (Ön § 42, Ks § 185)  

 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade i § 42 att anta föreliggande förslag 
till dokumenthanteringsplan för överförmyndarnämndens verksamhet.  
 
Enligt Kommunstyrelsen beslut § 185 är överförmyndarnämnden en 
egen myndighet därför krävs inget beslut i kommunstyrelsen angående 
dokumenthanteringsplan. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att anta föreliggande förslag till dokumenthanteringsplan. 
 
 
Ön § 55 
 
Nulägesrapport från verksamheten 

  
 Ärendebeskrivning 

Handläggare Ann Guldbrand informerar nämnden om att det samman-
lagt är cirka 735 ärenden i samverkanskommunerna varav cirka 30 ut-
gör ensamkommande barn i Ljusnarsberg och Hällefors. Ärendeför-
delningen i respektive kommun är; Hällefors 142, Lindesberg 289, 
Ljusnarsberg 120 och Nora 186.  
 
I samband med att antal ärenden redovisades informerades nämnden 
om att det finns behov av extrapersonal då arbetssituationen för hand-
läggarna fortfarande är överbelastad. Ärendena har ökat i antal och 
alla arbetsuppgifter hinns inte med.  
 
Vidare informerade handläggarna Ann Guldbrand och Johan Glad 
nämnden om informationsträffar för gode män, förvaltare och förmyn-
dare som kommer att äga rum under hösten 2011. Träffarna kommer 
att genomföras vid fyra olika tillfällen i samtliga kommuner. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att  lägga informationen till handlingarna.  
_______ 

 Expediering: Charlotte Dahlbom 
                              

         Ön § 54 
 

 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-10-04 

 
Ön § 56  

 
             Kurs; Överförmyndarnyheter 2012 
  
 Ärendebeskrivning 

Kursen Överförmyndarnyheter 2012, äger rum i Stockholm i januari 
2012 och riktar sig till alla som arbetar med överförmyndarfrågor som 
exempelvis handläggare och nämndledamöter. Kursens innehåll består 
av nyheter inom överförmyndarjuridiken, förmynderskap i praktiken 
och verktyg för att mäta och utvärdera överförmyndarverksamheten. 
 
Ordförande Lena Vinnerås föreslår att nämndens ordinarie ledamöter 
inklusive Margareta Lagerlöf och två handläggare åker på kursen. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
 
Ön § 57 
 
Ekonomisk uppföljning  
 
Hänskjuts till nästa nämndsammanträde. 
 
Ön § 58 

 
 
Förslag till revidering av riktlinjer för mottagande av 
ensamkommande barn och ungdomar (Ön § 33, Su § 
126) 
 
Ärendebeskrivning 
I § 33 föreslog överförmyndarnämnden ändringar i riktlinjer för en-
samkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs kommun, rörande 
överförmyndarverksamhetens ansvarsområde.  
 
Sociala utskottet har till överförmyndarnämnden lämnat ett reviderat 
förslag till riktlinjer.   
 
Förslag till beslut 
att överförmyndarnämnden ställer sig bakom förslaget till revidering. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-10-04 

 
Ön § 59 
 
Förslag om upphävande av beslut enligt Ön § 26, ar-
vode till särskilt förordnad vårdnadshavare 
 
Ärendebeskrivning 
Ön § 26 beslutade överförmyndarnämnden om arvoden för särskild 
förordnad vårdnadshavare. 

 
Förslag till beslut 
Charlotte Dahlbom föreslår i en skrivelse att upphäva tidigare fattat 
beslut om arvode till särskild förordnad vårdnadshavare med anled-
ning av att det åligger respektive kommuns socialtjänst att fatta beslut 
om arvodesnivån. 
 
Överförmyndarnämnden kan befria särskild förordnad vårdnadshavare 
från redovisningsskyldighet i de fall förvaltning av egendom är av 
ringa omfattning, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att upphäva beslut Ön § 26. 
att i de fall särskild förordnad vårdnadshavare är redovisningsskyldig 
till överförmyndarnämnden ska arvode utgå. 
 
 
Ön § 60 
 
Övriga frågor 
 
Ordförande Lena Vinnerås aktualiserar frågan om handläggarnas ar-
betsbelastning, utifrån nulägesrapporten. Jerry Elvin anser att behovet 
av extrapersonal ska vara en högprioriterad fråga som måste lösas 
snarast innan de ordinarie handläggarna ådrar sig en eventuell sjuk-
domsbild. 
 
Nämnden enas om att föreslå en tillfällig förstärkning av verksamhet-
en. 
  
Överförmyndarnämnden beslutar 
att ordförande Lena Vinnerås får i uppdrag att ta upp behovet av per-
sonalförstärkning med administrativ chef Charlotte Dahlbom.  
_______ 
Expediering: Charlotte Dahlbom 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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