
  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        1 (8) 
 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  13.30–15.10 

  
 

Beslutande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors 
Jerry Elvin (S), Lindesberg  
Bertil Jansson (M), Lindesberg 
Margareta Lagerlöf (M), Ljusnarsberg, tjänstgörande ersättare  
 
 

Övriga deltagande Thomas Abrahamson, sekreterare 
Charlotte Dahlbom, administrativ chef 
Johan Glad, handläggare, §§ 18–20 
Tommy Larserö, kommunchef, § 21 
 
 

Utses att justera Margareta Lagerlöf 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-04-20 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        18–24 

 Thomas Abrahamson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Lena Vinnerås                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Margareta Lagerlöf   
              

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 2012-04-04 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-04-20 Datum för 

anslags nedtagande 2012-05-16 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet, Ljusnarsbergs 
kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Thomas Abrahamson                                   

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 18   
 
Nulägesrapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Johan Glad rapporterar att många årsräkningar ännu inte 
har kommit in och att påminnelser skall skickas. Från Hällefors kommun 
saknas 5 av 73, från Lindesbergs kommun 10 av 228, från Ljusnarsbergs 
kommun 8 av 75 och från Nora kommun 13 av 153.    
 
Administrativa chefen Charlotte Dahlbom lämnar kvartalsrapport för 
januari–mars 2012.  
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporterna. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 19   
 
Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare, 
Nora 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås redogör i skrivelse den 3 april 2012 för 
hanteringen av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare i Nora 
kommun 2011. Fram till detta år betalade överförmyndaren för hela upp-
draget enligt överenskommelse med socialtjänsten.  Med anledning av 
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar fastställdes under 
hösten 2010 överförmyndarens respektive socialtjänstens ansvar för 
dessa och för särskilt förordnad vårdnadshavares arbete och ersättning. 
 
Överförmyndaren beslutade i december 2010 att arvodet för förvaltning 
av egendom skulle vara 500 kronor per månad fr o m den 1 januari 2011. 
För övriga uppgifter beslutade barn- och utbildningsnämnden i februari 
2011 om likalydande belopp fr o m den 1 juli 2011. Skillnaden mellan 
gällandedatum har medfört att ersättning endast utgått för ekonomisk för-
valtning trots att uppdragets omfattning varit samma som tidigare. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar – gällande särskilt förordnad vårdnads-
havare i Nora kommun – dels att, för reglering av ersättningen första 
halvåret 2011, upphäva överförmyndarens beslut från december 2010 om 
ändrad ersättning fr o m den 1 januari 2011, dels att arvodet för förvalt-
ning av egendom (gäller inte den som är familjehem för barnet) skall 
vara 500 kronor per månad fr o m den 1 juli 2011.  
 
_________ 
 
Expediering: 
Nora kommun, barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 20    
 
Rapport till revisorerna, återrapportering 
  
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 februari 2012 (§ 3) behandlades ett önskemål från revisorerna om 
en kortare rapport om överförmyndarnämndens första verksamhetsår. 
Beslut togs om att överlämna en skrivelse av ordförande Lena Vinnerås. 
 
Ordföranden har godkänt en begäran från revisor Kurt Westerback om att 
få vidarebefordra rapporten till kommunrevisorerna i övriga samverkande 
kommuner. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna åtgärden. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 21    
 
Överförmyndarenhetens organisation 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 7 mars 2012 (§ 8) beslutades att en skrivelse av ordförande Lena 
Vinnerås om överförmyndarenhetens organisation och arbetssituation 
skulle skickas till kommuncheferna.  
 
Kommunchef Tommy Larserö redogör kort för hur frågeställningarna i 
skrivelsen behandlats. Han anför bl a att Örebro kommun kan tänka sig 
stödja med handledning men att behoven måste preciseras, att nämnden 
emellanåt kunde informera kommunstyrelserna direkt, att önskemålet om 
att få omdisponera 65 000 kronor till resursförstärkning får klartecken 
från alla kommunerna och att han av formella lämplighetsskäl kommer 
att ersätta socialchef Charlotte Dahlbom inte endast som administrativ 
chef utan som verksamhetschef för överförmyndarenheten.    
 
Frågan om en särskild uppdragshandling för nämnden kommenteras av 
Charlotte Dahlbom med att hon anser en sådan obehövlig utifrån vad 
som uttrycks i överenskommelse och reglemente. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna informationen.  
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunchef Tommy Larserö 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 22   
 
Resursförstärkning 2012 
 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 december 2011 (§ 75) behandlades ett förslag från administrativa 
chefen Charlotte Dahlbom om resursförstärkning 2012 genom att frigöra 
65 000 kronor av anslaget för ledamöternas och ersättarnas kurser och 
konferenser. Förslaget överlämnades till kommunstyrelserna. 
 
Ljusnarsbergs kommunstyrelse beslutade den 22 februari 2012 att över-
lämna ärendet till kommuncheferna. Överförmyndarnämnden beslutade 
den 7 mars 2012 att tillåta att de begärda medlen får användas vid behov. 
Noras kommunstyrelse beslutade den 14 mars 2012 att ställa sig bakom 
överförmyndarnämndens förslag. Kommunchef Tommy Larserö har 
under § 21 informerat om att förslaget accepteras av alla kommunerna.   
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att avsluta ärendet. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 23    
 
Budget 2013 
 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativa chefen Charlotte Dahlbom har inkommit med förslag till 
budget 2013 daterat 8 mars 2012. Ärendemängden har vuxit och är jäm-
förelsevis hög räknat per handläggare. I dag finns två handläggare på hel-
tid samt en med 65 procents sysselsättningsgrad för ensamkommande 
barn och ungdomar. För att få en rimligare arbetsbelastning föreslås en 
utökning till totalt tre handläggare på heltid.   
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att ställa sig bakom budgetförslaget 
och överlämna det till Ljusnarsbergs ekonomichef för kommunicering 
med övriga kommuner. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 
Ekonomichef Bo Wallströmer 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

 2012-04-04  

 
 
 
Ön § 24    
 
Investeringsbudget 2013 
 
 
Ärendebeskrivning 
Konstateras att brandsäkra aktskåp saknas varför sådana måste inköpas: 
av kostnadsskäl förslagsvis två stycken per år under tre år. 
 
Frågan ställs om det kan finnas lämpliga skåp som inte används i övriga 
kommuner. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att till 2013 begära ännu ej preciserade 
medel till inköp av två brandsäkra aktskåp och överlämna ärendet till 
Ljusnarsbergs ekonomichef för kommunicering med övriga kommuner. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 
Ekonomichef Bo Wallströmer  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 


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

