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Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid: 14.15 – 16.10 

  
 

Beslutande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Lena Vinnerås (S), Nora 
Siv Sander (S), Hällefors 
Jerry Elvin (S), Lindesberg 
Bertil Jansson (M), Lindesberg 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
Anna-Lena Gudmundsson, överförmyndarhandläggare, §§ 31-33 
Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare, §§ 31-32 
 

Utses att justera Jerry Elvin 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2013-12-11 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        31–37 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Pirjo Nilsson                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Jerry Elvin 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2013-12-04 

Datum för 
anslags uppsättning 2013-12-12 Datum för 

anslags nedtagande 2014-01-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 31   
 
Ekonomisk rapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
27 november 2013 för överförmyndarnämnden, exklusive den del som 
rör gode män för ensamkommande barn och ungdomar samt arvoden till 
gode män och nämndledamöter, enligt följande: 
 
 Utfall Period- Av-  Års- För- 
 (tkr) budget  vikelse budget brukning, 
  (tkr) (tkr) (tkr) procent 
Personalkostnader 1 033,4 1 163,1 129,7 1 275,0 81,0 
Övriga kostnader 188,5 159,2 - 29,3 173,7 108,5 
Summa 1 221,9 1 322,3  100,4 1 449,6 84,3 
 
Utfallet för perioden 1 januari-27 november 2013 visar på ett överskott 
med 100 400 kronor, För helåret beräknas ett resultat i enlighet med 
budget. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 32   
 
Nulägesrapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Anna-Lena Gudmundsson och kanslichef 
Anders Andersson redovisar följande nulägesrapport: 
 

• Verksamheten har drabbats av ökade kostnader för tolkar. 
Kanslichef Anders Andersson skall undersöka huruvida 
kostnaderna skall belasta respektive kommun utifrån att 
tolkkostnader ingår i det av Migrationsverket utbetalade 
schablonbeloppet för mottagande av personer från andra länder. 

• Överväganden görs inom förvaltningen att nyttja konsultföretag i 
enstaka ärenden av besvärligare art. 

• Länsstyrelsen i Dalarnas län genomför tillsyn tisdagen den 17 
december 2013. 

• Förvaltningen har inlett ett arbete med översyn av vision, 
värdegrund, mål och verksamhetsplan för 2014. 

• Förvaltningen har inlett arbete med översyn av 
delegationsordningen. 

• Ljusnarsbergs kommun har öppet hus onsdagen den  
4 december 2013. Överförmyndarförvaltningen deltar och 
presenterar sin verksamhet. 

• Fullmäktigen i samtliga kommuner ingående i Bergslagens 
överförmyndarnämnd har tagit beslut om fördelning av kostnader 
enligt befolkningsprincipen. Beslutet gäller från och med 
innevarande år. 

• Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg och kanslichef  
Anders Andersson kommer att genomgå grundutbildning för 
handläggare den 11-12 februari 2014. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten.  
_________ 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 33   
 
Nyckeltal 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Anna-Lena Gudmundsson presenterar 
nyckeltal för perioden 1 januari-28 november 2013. Bland annat kan 
konstateras att antalet ärenden minskat med 49 i förhållande till 2012 
medan antalet avslutade ärenden exklusive ensamkommande barn ökat 
med 31, granskade årsräkningar ökat med 30, granskat sluträkningar ökat 
med 12, granskade delräkningar ökat med 33 och granskade delräkningar 
i migrationsärenden ökat med sju. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommuner + handling 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 34   
 
Revisionsrapport från PwC och skrivelse från 
lekmannarevisorer 
 
 
Ärendebeskrivning 
Lekmannarevisorerna i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner har beslutat att genom anlitande av PwC, granska 
kommunernas gemensamma överförmyndarverksamhet. 
 
Thomas Lidgren, PwC har inkommit med revisionsrapporten Granskning 
av verksamheten vid Bergslagens överförmyndarnämnd daterad den  
18 september 2013. I rapportens sammanfattning anges elva punkter 
varav fyra är positiva omdömen och övriga i huvudsak handlar om 
rekommendationer och åtgärder som det anses överförmyndarnämnden 
bör göra. 
 
Lekmannarevisorerna godkände rapporten vid sammanträde den  
21 november 2013  och i en skrivelse daterad samma datum, önskar 
revisorerna ett yttrande från överförmyndarnämnden i februari 2014. 
 
 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Övermyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson 
utarbeta förslag till yttrande med anledning av rapporten Granskning av 
verksamheten vid Bergslagens överförmyndarnämnd. Förslaget till 
yttrande skall presenteras vid sammanträde den 5 februari 2013. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ordförandena bland medlemskommunernas revisorer. 
Medlemskommunerna 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 35   
 
Utredning av överförmyndarverksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att kommuncheferna i norra 
Örebro län beslutade att utreda den gemensamma överförmyndar-
verksamheten i början av hösten 2013. Kommuncheferna i norra Örebro 
län beslutade vid möte den 25 oktober 2013 att återta uppdraget då 
revisorernas anlitat PwC för granskning av överförmyndarverksamheten. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommuncheferna i norra Örebro län 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 36   
 
Undersökning av kommunal utbetalning till gode män 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 6 mars 2013,  
§ 6 uppdra åt dåvarande verksamhetschef Bo Wallströmer undersöka 
möjligheten att kommunerna utbetalar ersättningar till samtliga gode 
män för att sedan fakturera de huvudmän som skall betala sin gode man. 
 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med undersökning daterad 
den 18 november 2013 i vilken det framgår att det ej är möjligt lagenligt 
för kommunen att betala huvudmännens ersättningar till gode män. 
 
Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår överförmyndarnämnden beslutar 
godkänna undersökningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 37   
 
Revidering av sammanträdestid i september 2014 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den  
6 november 2013, § 28 om sammanträdestider 2014 för 
överförmyndarnämnden. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 
25 november 2013 rörande ändrad sammanträdestid för 
överförmyndarnämnden i september 2014. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta 
att nämndsammanträdet onsdagen den 3 september 2014 klockan 13.30 
flyttas till onsdagen den 10 september 2014 klockan 13.30. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att flytta sammanträdet onsdagen den  
3 september 2014 klockan 13.30 till onsdagen den 27 augusti 2014 
klockan 13.30. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna 
 
 
 
 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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