
  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        1 (11) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-04-13 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.20 – 16.15 
  

Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors kommun 
Helena Magnusson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättare 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

Utses att justera Siv Sander 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-04-21 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        26–  

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Kitty Strandberg                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Siv Sander 
              

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2016-04-13 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-04-22 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 05-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 
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Ön § 26  Dnr ÖN   
 
Ekonomisk rapport per den 31 mars 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
31 mars 2016. Till nästkommande sammanträde kommer en ekonomisk rapport att 
redovisas. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun+handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 27  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Nyckeltal per den 8 april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar rapport daterad den 8 april 2016 gällande 
nyckeltal per den 8 april 2016. Rapporten är preliminär och skall säkerställas till 
kommande samanträden. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
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Sammanträdesdatum 

2016-04-13 
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Ön § 28  Dnr ÖN 003/2015 
 
Återrapportering, krav på webbutbildning med mera för gode 
män och förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
 
 
 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 19   
 
Verksamhetsberättelse 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar förslag till verksamhetsberättelse för 2015. 
Verksamhetsberättelsen kommer att utgöra en del av Årsredovisning 2015 för 
Ljusnarsbergs kommun. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag till 
verksamhetsberättelse för 2015. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 20   
 
Sammanställning av resultat från enkätundersökning, gode män 
och förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
Under januari 2014 sände överförmyndarförvaltningen ut en enkät till samtliga 
ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet var att 
göra en uppföljning av gode mäns och förvaltares uppfattning beträffande 
förvaltningens bemötande, tillgänglighet, kompetens, service, stöd och utbildningar. 
Motsvarande enkät sändes ut i november 2015 men då enbart till gode män och 
förvaltare då 2014 års undersökning visat att få förmyndare svarat och de som 
svarat i flera fall angivet att de inte hade någon kontakt med 
överförmyndarförvaltningen. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med sammanställning av 
enkätundersökningen 2015 daterad den 8 mars 2016.  
 
Kanslichef Anders Andersson redovisar sammanställningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänner sammanställningen av 
enkätundersökningen 2015. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 21  Dnr ÖN 003/2015 
 
Återrapportering, krav på webbutbildning för gode män och 
förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 61 
förklara sig positiv till krav på gode män och förvaltare att de genomför Sveriges 
Kommuners och Landstings webbutbildning för gode män och förvaltare samt 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka ett eventuellt införande av detta. 
Återrapportering av uppdraget skulle ske vid dagens sammanträde. 
 
Kanslichef Anders Andersson gav återrapportering vid överförmyndarnämnden 
sammanträde den 20 januari 2016 § 2. Vid detta tillfälle beslutade överförmyndar-
nämnden att uppdra åt kanslichef Anders Andersson rationalisera och effektivisera 
utbildningen för gode män och förvaltare. I detta arbete skulle övervägas 
gemensam utbildning för flertal personer som anmält intresse av att bli god man 
och/eller förvaltare, rekommendation till samtliga gode män och förvaltare att 
genomgå Sveriges Kommuners och Landstings webbutbildning samt att checklistor 
för gode män och förvaltare upprättades. 
 
Kanslichef Anders Andersson rapporterar om utvecklingen i ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 22  
 
Information, utbetalning av ersättning till gode män för 
ensamkommande barn och ungdom 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 56 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka införandet av kvartals-
utbetalningar av ersättningar till gode män för ensamkommande barn och 
ungdom samt ge ordförande Kitty Strandberg rätt att, om så anses lämpligt, ta 
beslut om kvartalsutbetalningar av ersättningar till gode män för 
ensamkommande barn och ungdom. 
 
Kanslichef Anders Andersson informerade om undersökningens utveckling vid 
överförmyndarnämndens sammanträde den 20 januari 2016 § 9. Vid detta 
tillfälle beslutade överförmyndarnämnden att återrapportering i ärendet skulle 
ske vid dagens sammanträde. 
 
Kanslichef Anders Andersson informerar om den fortsatta utvecklingen av 
undersökningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen.  
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 23  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Yttrande med anledning av inspektion enligt Förmyndarskaps-
förordningen § 21 tredje stycket, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom med underrättelse daterad den  
5 februari 2016 om inspektion enligt Förmyndarskapsförordningen § 21 tredje 
stycket. Inspektionen skulle genomföras med anledning av att överförmyndar-
handläggare Mathz Eriksson inkommit med e-post till Länsstyrelsen i Dalranas län 
den 2 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden gavs möjlighet att yttra sig över e-postmeddelandet och ett 
eventuellt yttrande skal vara Länsstyrelsen i Dalarnas län tillhanda senast den  
29 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 10 februari 2016 § 18 uppdra åt 
kanslichef Anders Andersson ansöka om anstånd hos Länsstyrelsen i Dalarnas län 
med att inkomma med yttrande för att möjliggöra för överförmyndarnämnden att 
besluta om yttrande vid dagens sammanträde. I de fall remissyttrande ej medges, 
uppdras åt ordförande Kitty Strandberg (S) och kanslichef  
Anders Andersson avge yttrande å överförmyndarnämndens vägnar. Ett sådant 
yttrande skulle delges överförmyndarnämnden vid dagens sammanträde. 
 
Ansökan om anstånd till den 24 mars 2016 insändes till Länsstyrelsen i Dalarna 
den 18 februari 2016. Anstånd beviljades till den 24 mars 2016  beviljades av 
Länsstyrelsen i Dalarna den 19 februari 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till yttrande daterat den  
8 mars 2016. 
 
Förslag 
Kanslichef Andersson föreslår i bifogad skrivelse till förslaget till yttrande, 
överförmyndarnämnden anta föreliggande förslag till yttrande. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar anta föreliggande förslag till yttrande med 
revidering av att stycke tre på sidan 2 stryks. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarans län + reviderad handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 24   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Överförmyndarhandläggare Jennie Fillman genomgår grundutbildning den 

15-16 mars 2016 och överförmyndarhandläggarna Emma Johanson och 
Johanna Haaraoja den 14-15 april 2016. 

• Telefontiderna för överförmyndarförvaltningen har utökats med åtta timmar 
per vecka, två timmar per dag måndag samt onsdag till fredag. 

• Överförmyndarhandläggare Jasmine Hylander har sagt upp sig från sin 
tjänst. 

• Ett rehabiliteringsärende har initierats på överförmyndarförvaltningen. 
• Rekrytering av överförmyndarhandläggare skall inledas inom det närmaste. 
• Efter förfrågan, har förbundsjurist Eva von Schéele, Sveriges Kommuner 

och Landsting, svarat att god man till ensamkommande barn inte skall 
hjälpa barnets föräldrar komma till Sverige eller hjälpa barn föräldrar när de 
befinner sig i Sverige. Vidare ingår inte i gode mans uppdrag att medverka 
till barnet skall få kontakt med sina föräldrar. Vidare bör inte gode man 
påverka barnet i fråga om kontakt med föräldrarna då alla barn inte vill ha 
konttakt med sin familj. 

• Ordförande Kitty Strandberg och kanslichef Anders Andersson har deltagit 
vid budgetdialog i Hällefors den 16 mars 2016. 

• Avsikten är att överförmyndarförvaltningen under året skall introducera 
digitalt informationsblad till ställföreträdare. 

• Möte kommer att äga rum med övriga överförmyndarförvaltningar i Örebro 
län och Länsstyrelsen i Örebro län den 22 mars 2016. Bland annat kommer 
att diskuteras vad Länsstyrelsen i Örebro län kan hjälpa 
överförmyndarförvaltningarna med. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
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Ön § 25  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Underrättelse om inspektion enligt Förmyndarskapsförordningen 
§ 21 tredje stycket, Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med underrättelse daterad den  
14 mars 2016 om inspektion enligt Förmyndarskapsförordningen § 21 tredje 
stycket. Inspektionen genomförs med anledning av till länsstyrelsen inkommen 
komplettering till anmälan inkommen den 2 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden ges möjlighet att yttra sig över det kompletterande 
materialet och ett eventuellt yttrande skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas län 
tillhanda senast den 29 april 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson upprätta 
förslag till yttrande. Förslaget till yttrande skall presenteras vid 
överförmyndarnämndens sammanträde den 13 april 2016. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Kanslichef Anders Andersson 
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