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och Nora kommuner 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.30 – 15.20 
  

Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors kommun 
Mats Sundström (S), Nora kommun 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

Helena Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare 
 

Utses att justera Siv Sander 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-06-14 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        39– 43 

 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 
 2016-06-08 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-06-15 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 07-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 39  Dnr ÖN 023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 31 maj 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
31 maj 2016. 
 
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 § 40  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av årsräkningar 2016 per den 8 juni 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar uppföljning daterad den 8 juni 2016 
gällande årsräkningar 2016. Uppföljningen visar att av 515 inkomna årsräkningar 
har 200 granskats, vilket motsvarar 39 procent. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden godkänna 
uppföljningen 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
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Ön § 41  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Protokoll från inspektion av överförmyndarnämnden, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde årlig inspektion av överförmyndar-
nämndens verksamhet den 1 april 2016. Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit 
med protokoll daterat den 23 maj 2016 med anledning av inspektionen. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar protokollet. Vidare konstaterar överförmyndar-
nämnden att Länsstyrelsen Dalarnas län ej angivet några anmärkningar vad gäller 
verksamheten samt inte kräver att överförmyndarnämnden skall avge något svar, 
således kan inte överförmyndarnämnden bemöta vad som framförs i protokollet. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
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Ön § 42  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Protokoll 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 anmälan via e-post till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län den 2 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden gavs möjlighet att yttra sig över anmälan och ett eventuellt 
yttrande skulle 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 överförmyndar-
nämnden att besluta om yttrande vid sammanträde den 16 mars 2016. I de fall 
remissyttrande ej medgavs, uppdrogs åt ordförande Kitty Strandberg (S) och 
kanslichef Anders Andersson avge yttrande å överförmyndarnämndens vägnar. Ett 
sådant yttrande skulle delges överförmyndarnämnden. 
 
Ansökan om anstånd till den 24 mars 2016 insändes till Länsstyrelsen i Dalarnas 
län den 18 februari 2016. Anstånd beviljades till den 24 mars 2016 beviljades av 
Länsstyrelsen i Dalarnas län den 19 februari 2016. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 16 mars 2016 § 23 anta 
yttrande med anledning av inkommen anmälan. 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom 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 beslutade vid sammanträde den 13 april 2016 § 30 anta 
yttrande med anledning av inkommen komplettering av anmälan. 
 
Länsstyrelsen Dalarnas län har inkommit med protokoll daterat den 23 maj 2016 i 
vilket anges att Länsstyrelsen Dalarnas län skriver av ärendet från vidare 
handläggning. 
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Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar protokollet. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
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Ön § 43   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Någon revisionsrapport har ännu ej inkommit från PwC med anledning av 

deras utredning av Ljusnarsbergs kommuns arbete gällande mottagande av 
ensamkommande barn och unga. 

• Ordförande Kitty Strandberg (S) och kanslichef Anders Andersson skall 
informera kommunstyrelsen i Hällefors den 14 juni 2016 om framtiden 
inom överförmyndarverksamheten. 

• Kanslichef Anders Andersson har haft möte med Länsstyrelsen i Örebro län, 
Region Örebro län Överförmyndarkansliet Örebro kommun, Sydnärkes 
överförmyndarkansli och Östra Värmlands överförmyndarkansli angående 
gemensamma utbildningar för ställföreträdare. Inplanerat är två 
gemensamma föreläsningar för gode män till ensamkommande barn och 
unga, dels den 22 september 2016 angående migrationsprocessen, dels den 
19 oktober 2016 rörande psykisk ohälsa och trauma.  

• Nyhetsblad är utsänt till ställföreträdare. 
• Budgetberedningen i Ljusnarsbergs kommun inledde sitt arbete med budget 

2017 den 1 juni 2016. 
• Ordförande Kitty Strandberg (S), vice ordförande Siv Sander och kanslichef 

Anders Andersson har den 8 juni 2016 haft möte med föreningen 
Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare. Bland annat beslutades att 
kontinuerliga möten, ett på våren och ett på hösten, skall avhållas mellan 
föreningen och ordförande respektive vice ordförande i överförmyndar-
nämnden samt förvaltningschef. 

• Trivselaktiviteter för överförmyndarhandläggarna planeras till hösten. 
• Anmälningar till FSÖ-dagarna (Föreningen Sveriges Överförmyndare) skall 

vara insända senast den 10 juni 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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