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     November 2016 

 

Nyhetsblad 
 

 

Bergslagens överförmyndarnämnds nyhetsblad 
Vi inom Bergslagens överförmyndarförvaltning har i samråd med nämnden, beslutat att vi 

skall ge ut ett nyhets- och informationsblad till gode män och förvaltare som har uppdrag 

hos oss. I ett första skede skall det ges ut ett nyhetsblad på våren och ett på hösten. Detta är 

vårt andra nyhetsblad och det sänds ut via mail. Nyhetsbladet läggs även ut på Ljusnarsbergs 

kommuns webbplats. 

 

Tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 1 april 2016 tillsyn av Bergslagens 

överförmyndarnämnd och –förvaltning. I protokoll som upprättades i samband med tillsynen gav inte 

Länsstyrelsen i Dalarnas län någon anmärkning till Bergslagens överförmyndarnämnd och 

 –förvaltning. 

 

Inspektion av Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Länsstyrelsen i Dalarnas län inledde under våren en inspektion av Bergslagens 

överförmyndarnämnd och dess förvaltning med anledning av en anmälan. Länsstyrelsen i 

Dalarnas län avskrev ärendet den 23 maj 2016. 

 

Granskning av årsräkningar 
Arbetet med granskning av årsräkningar pågår för fullt. Bergslagens överförmyndarnämnd 

har beslutat att målet för nämnden är att 90 procent av årsräkningarna skall vara granskade 

till den 31 oktober 2016. Överförmyndarförvaltningen hade den 31 oktober 2016 granskat 

460 av 527 årsräkningar, vilket motsvarar 87,3 procent. Därtill har 52 sluträkningar 

granskats. 

 

Kompetensutveckling, överförmyndarhandläggare 
Överförmyndarhandläggarna Julia Mattsson, Petra Schollin och Birgitta Larsson genomgick 

18-19 oktober 2016 grundutbildning för överförmyndare. Den sistnämnde har även 

genomgått en grundutbildning i överförmyndarförvaltningens datasystem Wärna. 
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Besök i Hällefors, Lindesberg och Nora 
En ny rutin har införts inom överförmyndarförvaltningen. Överförmyndarhandläggarna 

besöker Hällefors, Lindesberg och Nora endast de planerade dagarna på året under 

förutsättning att besök finns bokade med god man och/eller förvaltare. Denna nya rutin 

föranleds av att mycket tid gick åt för överförmyndarhandläggarna att sitta i Hällefors, 

Lindesberg och Nora utan att det fanns några besök och därmed gick värdefull tid till spillo. 

 

Arvoden till gode män för ensamkommande barn och unga när de fått 

permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd 
Arvode till gode män för ensamkommande barn och unga utgår till och med 30 dagar efter 

dem fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Därefter utbetalas som huvudprincip 

endast arvode med maximalt tio timmar á 200 kronor per månad. Under särskilda 

omständigheter utbetalas efter skriftlig redovisning högre ersättning. Denna ersättning 

utbetalas av respektive medlemskommuns socialförvaltning vilka även är dem som 

godkänner ett eventuellt större arvode än tio timmar á 200 kronor per månad. Orsaken till 

dessa regler är att barn och unga under 18 år som fått permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd skall ha en särskild förordnad vårdnadshavare från 30 dager efter dem fått 

sitt permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd. Migrationsverket ersätter bara 

kommunerna för god man till och med 30 dagar efter permanent eller tillfälligt 

uppehållstillstånd. 

 

Utbetalning av arvoden till gode män för ensamkommande barn och unga 

Från och med halvårsskiftet genomfördes kvartalsutbetalningar av arvoden till gode män för 

ensamkommande barn och unga. Detta gjordes eftersom utbetalning månadsvis krävde 

väldigt mycket arbete av överförmyndarhandläggarna och i majoriteten av ärenden handlade 

det om mindre belopp. I samband med denna ändring öppnades dock möjligheten för gode 

män till ensamkommande barn och unga att inkomma med ansökan om utbetalning varje 

månad om särskilda skäl föreligger. 

 

Informera överförmyndarhandläggarna när ensamkommande barn och unga 

fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd 
Det är viktigt att ni som är gode män till ensamkommande barn och unga meddelar när 

barnet/den unge fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd till överförmyndar-

handläggarna.  
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Nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga 
Regeringen har utarbetat promemorian ”Ett nytt ersättningssystem för mottagande av 

ensamkommande barn och unga”. Denna promemoria innehåller kortfattat nya regler för 

ersättningarna till kommuner för deras mottagande av ensamkommande barn och unga i det 

att ersättningarna kommer att schabloniseras i stället för ersättning för de faktiska 

kostnaderna. Vidare blir ersättningarna till kommunerna betydligt lägre än vad de varit 

tidigare. Detta nya ersättningssystem skall införas från och med den 1 juli 2017. 

 

Föreningen Sveriges Överförmyndare har inlämnat ett yttrande till regeringen med 

anledning av promemorian där det bland annat anförs att den schabloniserade ersättningen 

till kommuner som skall täcka bland annat arvodet till gode män är för lågt beräknad. 

 

Departementsskrivelsen ”Ändringar i fråga om sysselsättning för 

asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn” (Ds 2016:21) 
I departementsskrivelsen ”Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och 

kommunplacering av ensamkommande barn” (Ds 2016:21) föreslås att ensamkommande 

barn skall vara placerade i den kommun dit barnet/den unge blivit anvisad. Vidare kan 

ensamkommande barn endast placeras i annan kommun än den anvisade om 

överenskommelse ingåtts med annan kommun om placering där samt att denna kommun är i 

samma län som anvisningskommunen. Undantag medges endast om barnet/den unge är 

placerad enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller om synnerliga 

skäl föreligger. Vad ”synnerliga skäl” innebär är oklart. Även dessa ändringar är tänkt att 

träda i kraft från och med den 1 juli 2017. 

 

Konsekvens av dessa ändringar gällande kommunplacering av ensamkommande barn och 

unga medför att samtliga kommuner måste ”ta hem” de barn de har anvisade till sin 

kommun men placerade i annan kommun. Flertalet kommuner har redan genomfört detta 

men medlemskommunerna i Bergslagens överförmyndarnämnd har enbart inlett denna 

hemtagning. För gode män till ensamkommande barn och unga innebär det att uppdrag kan 

försvinna när barn och unga ”tas hem” till anvisningskommunen men även att nya uppdrag 

tillkommer när medlemskommunerna i Bergslagens överförmyndarnämnd ”tar hem sina” 

ensamkommande barn och unga. 

 

Uppskrivning av ålder för ensamkommande barn och unga 
Migrationsverket har i allt större omfattning börjat göra åldersbedömningar av 

ensamkommande barn och unga vilka medfört att vissa av dessa skrivits upp i ålder över  

18 år. Efter kontakt med Migrationsverket har det framkommit att de ej erhållit några nya  
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instruktioner med anledning av uppskrivning av ålder för ensamkommande barn och unga, 

varför överförmyndarförvaltningen i de fall barn/unga skrivs upp i ålder till 18 år eller 

däröver, entledigas god man omedelbart efter att Migrationsverket meddelat 

överförmyndarförvaltningen att uppskrivning i ålder har genomförts. Detta förfaringssätt 

grundar sig på att personer som är 18 år eller däröver ej skall ha god man om inte särskilda 

skäl föreligger (samma skäl som för alla som är 18 år eller mer) samt att Migrationsverket ej 

ersätter kommuner för arvoden med mera för ensamkommande barn och unga när de skrivits 

upp i ålder till 18 år eller däröver. 

 

Utbildningar för gode män och förvaltare 
Bergslagens överförmyndarförvaltning har, tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län, 

Region Örebro län, Överförmyndarkansliet i Örebro, Sydnärkes överförmyndarkansli och 

Östra Värmlands överförmyndarkansli, arrangerat två utbildningar för gode män till  

ensamkommande barn och unga i höst. Den första var den 22 september i ämnet ”Främjande 

av psykisk hälsa hos ensamkommande barn och unga” och den andra den 19 oktober i ämnet 

”Asylprocessen för ensamkommande barn, att tala genom tolk samt Folktandvårdens 

insatser för ensamkommande barn”. Tyvärr var inte uppslutningen på dessa 

kompetensutbildningar så stor som vi hade hoppats. Material från den senare utbildningen 

bifogas. 

 

Konferens 
Överförmyndarhandläggarna och några ledamöter i Bergslagens överförmyndarnämnd 

deltog vid Föreningen Sveriges Överförmyndares årliga konferens den  

31 augusti-2 september i Malmö. 

 

Ny ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd 
Kitty Strandberg (S), Ljusnarsbergs kommun, avsa sig uppdraget som ordförande i 

Bergslagens överförmyndarnämnd och entledigades vid kommunfullmäktiges sammanträde 

den 15 september. Vid sammanträde den 6 oktober i kommunfullmäktige valdes  

Gert Stark (S) från Ljusnarsbergs kommun till ny ordförande i överförmyndarnämnden. 

 

Ekonomisk prognos 
Den senaste ekonomiska prognosen för överförmyndarnämndens verksamhet 2016 visar på 

ett underskott i storleksordningen 200 000-300 000 kronor. Huvudorsakerna till detta 

underskott är att en överförmyndarhandläggare efter ömsesidig överenskommelse, 

omedelbart avslutade sin anställning men med bibehållen lön under sex månader. Vidare har 

nyanställningar av överförmyndarhandläggare inneburit osedvanligt mycket 

kompetensutveckling under 2016. 
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Möten med Bergslagens frivilliga samhällsarbetare 
Ordförande och vice ordförande i överförmyndarnämnden samt förvaltningschefen hade 

möte med Bergslagens frivilliga samhällsarbetare den 8 juni. Vid detta tillfälle beslutades att 

det skulle arrangeras kontinuerliga möten mellan överförmyndarnämnden, dess förvaltning 

och Bergslagens frivilliga samhällsarbetare för bland annat informations- och åsiktsutbyte. 

Ett nytt möte arrangerades den 30 september med deltagande av vice ordförande i 

överförmyndarnämnden och förvaltningschefen samt representanter för Bergslagens 

frivilliga samhällsarbetare. 

 

Bergsalgens frivilliga samhällsarbetar har informerat överförmyndarhandläggarna om sin 

verksamhet. 

 

Rollkoll 
Vi vill rekommendera läsning av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares material 

”Rollkoll” som enkelt förklarar vad en god man och förvaltare gör samt vad en god man och 

förvaltare inte skall göra. Materialet finns på webbplatsen www.rfs.se samt bifogas detta 

nyhetsblad. 

 

Revisionsrapport ”Granskning av insatser för ensamkommande barn, 

Ljusnarsbergs kommun” 
Revisorerna i Ljusnarsbergs kommun, vilka granskar Bergslagens överförmyndarnämnd, 

beställde i början av året en revisionsrapport gällande Ljusnarsbergs kommuns 

mottagande av ensamkommande barn och unga. Revisionsföretaget PwC som 

genomförde granskningen kom med rapporten ”Granskning av insatser för 

ensamkommande barn, Ljusnarsbergs kommun.” Granskningen skulle besvara 

revisionsfrågan ”Säkerställde Ljusnarsbergs kommun ett ändamålsenligt mottagande av 

ensamkommande flyktingbarn år 2015?” En mindre del av granskningen avsåg 

överförmyndarnämndens verksamhet. 

 

Revisorerna behandlade vid sammanträde den 21 april revisionsrapporten och godkände den 

samt gjorde den samlade bedömningen att Ljusnarsbergs kommun inte säkerställde ett 

ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn år 2015. Revisorerna önskade 

i en skrivelse daterad den 8 oktober en skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen om vilka 

åtgärder som skulle vidtas med anledning av de förslag på åtgärder som lämnades i 

revisionsrapporten. Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun beslutade anta en 

redogörelse vid sammanträde den 26 oktober 2016. 
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Medlemskommunernas uppsiktsplikt 

Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Nora. Lindesbergs, 

Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner, det är dessa kommuner som är medlemmar i den 

gemensamma nämnden. I de fall en gemensam nämnd bildas för ett antal medlems- 

kommuner, ingår den nämnden i en av medlemskommunernas organisation samt är 

lokaliserad till denna kommun. Denna kommun kallas värdkommun. Ljusnarsbergs kommun 

är värdkommun för Bergslagens överförmyndarnämnd. Kommunstyrelsen i varje 

medlemskommun har dock en uppsiktsplikt över vad den gemensamma nämnden sysslar 

samt hur det går för den. I anledning av detta har dåvarande ordförande i 

överförmyndarnämnden och förvaltningschefen redovisat för kommunstyrelsen i Hällefors 

den 14 juni och nuvarande ordförande och förvaltningschefen för kommunstyrelsen i 

Lindesberg den 25 oktober den aktuella utvecklingen för överförmyndarnämnden och dess 

förvaltning. 

 

Skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 12 oktober sända in en skrivelse till 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, vilken är tillsynsmyndighet för överförmyndarnämnden och 

dess förvaltning. Anledningen till skrivelsen var att överförmyndarnämnden ansåg att 

Länsstyrelsen i Dalarnas län i sina protokoll från de två senaste tillsynerna uttryckt sig 

märkligt och därför vill överförmyndarnämnden ha ett klargörande. 

 

Evenemang 

Överförmyndarnämnden och överförmyndarförvaltningen har deltagit och gjort reklam för 

sin verksamhet vid Kopparbergs marknad den 1 oktober och öppet hus i kommunhuset i 

Kopparberg den 25 oktober. 

 

Bergslagens frivilliga samhällsarbetare 

Till detta nyhetsblad bifogas information från Bergslagens frivilliga samhällsarbetare.  

 

Kontakt 

Önskar ni kontakt med Bergslagens överförmyndarförvaltning är det enklaste och säkraste 

sättet att maila till overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se. 

 

Slutligen vill vi på Bergslagens överförmyndarnämnd och -förvaltning önska 

samtliga ställföreträdare en God Jul och Gott Nytt År! 
 

Ansvarig för denna information är kanslichef, tillika förvaltningschef, Anders Andersson, 

Ljusnarsbergs kommun 


