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Nyhetsblad 
 
 
Inledning 
På grund av bland annat coronapandemin och mindre tjänstgörande personal inom 
överförmyndarförvaltningen, har det tyvärr inte funnits tid att tidigare utkomma med 
nyhetsblad detta år, vi ber om ursäkt för det. Detta innebär att det under 2020 inte kommer 
att sändas ut fyra nyhetsblad. 
 
Deklarationsombud 
Ställföreträdare kan, i det fall de deklarerar för sina huvudmän, anmäla sig som deklarationsombud 
hos Skatteverket, då kommer de åt alla kontrolluppgifter och kan enkelt redovisa till överförmyndare 
i årsredovisningen. 
 
Överförmyndarspärrade konton 
Överförmyndarförvaltningen har upptäckt att många av huvudmännens konton ej är 
överförmyndarspärrade. Alla konton utom de som ställföreträdaren använder som 
transaktionskonto skall ha spärr. Spärr avser att ställföreträdaren ej skall kunna ta ut pengar 
på andra konton än transaktionskonto. Huvudmannen kan alltid komma åt/göra uttag på alla 
sina konton trots överförmyndarspärr om det är ett godmanskap. 
 
Personalsituation och telefontider 
Under våren har en överförmyndarhandläggare varit tjänstledig deltid och en 
överförmyndarhandläggare sjukskriven. Av denna anledning är numera telefontiderna 
måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00-12.00. Det går alltid nå 
överförmyndarförvaltningen på e-postadress overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se. 
Denna e-postbrevlåda öppnas minst en gång per dag. 
 
Coronapandemin 
På grund av coronapandemin kan det vara svårt att träffa huvudmän. Vid ansökan om uttag 
från spärrat konto skall vanligtvis huvudmannen underteckna ansökan. Är inte detta möjligt, 
var noga med att uppge varför huvudmannen ej kan samtycka till ansökan, exempelvis på 
grund av coronapandemin. Vad gäller åtagande-/samtyckesblanketten vid nytt uppdrag, kan 
överförmyndarförvaltningen i de fall möte ej kan genomföras, skicka ett exemplar av 
blanketten till huvudmannen och ett exemplar till ställföreträdaren. 
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Länk till information gällande bankärenden 
Nya informationsblad för ställföreträdare gällande bankärenden når ni via denna länk:   
https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/faktablad/bankaerenden-foer-annans-
raekning/ 
 
Årsräkningar 
I skrivande stund, 30 juni, är drygt 90 procent av årsräkningarna för 2019 granskade och 
godkända. 
 
Tillsyn, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Årligen gör Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsyn av överförmyndarnämnden och dess 
förvaltning. Avsikten var att denna tillsyn detta år skulle göras under våren men är 
uppskjuten på grund av coronapandemin. 
 
Personuppgifter och krypterad e-post 
Av säkerhets- och integritetsskäl skall ni inte skicka in personuppgifter via e-post där det 
finns möjlighet att identifiera enskilda personer. I de fall personuppgifter behöver delges 
överförmyndarförvaltningen, använd er av konventionell post. Överförmyndarförvaltningen 
undersöker för närvarande möjlighet att införskaffa säker krypterad e-post. 
 
Upphandling av datasystem 
Överförmyndarförvaltningen kommer inom det närmaste genomföra en upphandling av ett 
nytt datasystem och upphandlingen beräknas vara genomförd under hösten. Det nya 
datasystemet är tänkt att möjliggöra erbjudande av e-tjänster. 
 
Ofullständigt frankerade postförsändelser 
Tyvärr har det under våren vid ett flertal tillfällen förekommit att ofullständigt frankerade 
postförsändelser skickats till kommunen som kommunen har fått lösa ut. Var noga med att 
se till att postförsändelser är korrekt frankerade, överförmyndarförvaltningen kommer inte 
framöver lösa ut ofullständigt frankerade postförsändelser. 
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Sommaren 2020 
Under sommaren har överförmyndarhandläggarna semester enligt följande: 
 
Annelie Jägerström  24 juni-19 juli, 13-28 augusti 
Petra Schollin  12 juni-3 juli, 10-18 augusti 
Julia Mattsson  13 juli-7 augusti 
Jennie Fillman  Sjukskriven 
 
Kommunhuset i Kopparberg har under veckorna 27-32 (29 juni-7 augusti) öppet  
måndagar-fredagar klockan 09.00-12.00. 
 
Telefontiderna till överförmyndarförvaltningen under sommaren är samma som under våren, 
måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 10.00-12.00.  
 
Säkraste sättet att få kontakt med överförmyndarförvaltningen är via e-post, 
overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se. 
 
Uppföljningar 
Under våren har diverse uppföljningar genomförts inom överförmyndarförvaltningen. Bland 
annat konstaterades att per den 31 december 2019 var det sammantaget 813 förordnanden 
och 845 aktiva ärenden. 2019 var det 25 procents omsättning av förordnanden, det vill säga 
25 procent avslutades och 25 procent nya tillkom. Jämförelsevis kan anges att 2011 fanns 
det sammantaget i de fyra kommunerna inom Bergslagens överförmyndarnämnd 668 aktiva 
ärenden. 
 
 
 
 

Slutligen önskar Bergslagens överförmyndarnämnd och dess 
förvaltning samtliga en trevlig sommar. 
 
 
 
 
 
Ansvarig för denna information är kanslichef Anders I Andersson, Ljusnarsbergs kommun 
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