
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (9) 
 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
Plats och tid                       Östra Sund, Nora                                          Tid:  14.00 – 15.30 

 
Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 

Jerry Elvin (S) 
Bertil Jansson (M) 
Siv Sander (S) 
 

Övriga deltagande Sara Jonsson, handläggare/sekreterare 
Ann Guldbrand, handläggare 
 

Utses att justera Jerry Elvin (S) 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-06-15 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 40 – 47  

  Sara Jonsson  
 

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

  Lena Vinnerås                  
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
                   Jerry Elvin 
 

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 
Sammanträdesdatu
m 
 

2011-06-09 

Datum för 
anslags 
uppsättning 

2011-06-20 Datum för 
anslags nedtagande 2011-07-18 

                                   
 
 
 
 
 
Underskrift                                        
 

Kommunkansliet, Kopparberg 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 Sara Jonsson                                                               

 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

 

 



ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (9) 
 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 

 

 
Ön § 40 
 
Ekonomisk uppföljning överförmyndarverksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Sara Jonsson presenterar en ekonomisk rapport för 
överförmyndarverksamheten per den 31 maj 2011.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att uppdra åt administrativ chef för överförmyndarverksamheten 
Charlotte Dahlbom att till nästa sammanträde, den 1 september 2011, 
presentera en fullständig ekonomisk rapport för den gemensamma 
överförmyndarverksamheten.  
 
 
_________ 
 
Expediering: 
Charlotte Dahlbom + handling 
Ekonomichef Bo Wallströmer + handling 

 

 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 

Ön § 41 
 

Ekonomisk uppföljning/budget för 
Överförmyndarnämndens verksamhet avseende 
ensamkommande barn och ungdomar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Sara Jonsson presenterar en ekonomisk rapport för 
Överförmyndarnämndens verksamhet avseende ensamkommande barn 
och ungdomar. 

 
Yrkande 
Siv Sander (S) yrkar att det i den ekonomiska rapporten som 
presenteras på nästa sammanträde den 1 september 2011 även ska 
framgå hur finansieringen av verksamheten är fördelad mellan 
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att uppdra åt administrativ chef för överförmyndarverksamheten 
Charlotte Dahlbom att till nästa sammanträde presentera en fullständig 
ekonomisk rapport för Överförmyndarnämndens verksamhet avseende 
ensamkommande barn och ungdomar, samt att fördelningen mellan 
Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner ska framgå i enlighet med 
Siv Sanders yrkande.  
 
 
_________ 
 
Expediering: 
Charlotte Dahlbom + handling 
Ekonomichef Bo Wallströmer + handling 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 
Ön § 42 

  
Dokumenthanteringsplan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Arkivarie Malin Hedström har upprättat ett förslag till 
dokumenthanteringsplan för Överförmyndarnämnden.  
 
Förslag 
Handläggare Sara Jonsson föreslår nämnden att anta föreliggande 
förslag till dokumenthanteringsplan samt lämna förslaget till 
kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun för beslut.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget.  
 
 
________ 
 
Expediering: 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun + handling 
Malin Hedström 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 
Ön § 43 

  
Nulägesrapport från verksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggarna Ann Guldbrand och Sara Jonsson berättar att det finns 
ungefär 80 årsräkningar kvar, av dem som har kommit in, som ännu ej 
har granskats. Dessutom finns det flertalet årsräkningar som väntar på 
komplettering. I sommar/höst ska arbetet med att kontakta de 
ställföreträdare som inte har lämnat in årsräkning påbörjas.  
 
Under maj och juni månad har Lena Spector arbetat extra som 
handläggare med att granska årsräkningar. Hon har hittills granskat 
mellan 35 och 40 räkningar.  
 
Handläggare Pirjo Nilsson har lämnat en skriftlig rapport till nämnden 
med information om verksamheten för gode män åt ensamkommande 
barn och ungdomar. Pirjo Nilsson berättar att det under perioden mars 
till och med maj har anlänt 15 stycken barn till Solrosen 
Kyllervägen 41 i Hällefors. Fem av dem har erhållit permanent 
uppehållstillstånd och ett har fått ett avvisningsbeslut.  
 
Två av barnen har en god man från Kopparberg. Pirjo Nilsson har 
deltagit i ett samverkansmöte i Hällefors, tillsammans med personal 
från skola, omsorg och boendet.  
 
Till Ljusnarsbergs kommuns boende Bergsgården har det anlänt åtta 
stycken barn hittills från och med maj. Inget av barnen har erhållit 
permanent uppehållstillstånd. Med anledning av de långa avstånden 
har klagomål framförts från gode män som tvingats inställa sig hos 
Migrationsverkets enheter i Boden respektive Göteborg. Vidare har 
Pirjo Nilsson själv anordnat ett informationsmöte för de gode männen 
i Ljusnarsbergs kommun. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) framhåller vikten av information på 
kommunernas hemsidor om att Överförmyndarnämnden behöver 
personer som vill ställa upp som gode män för ensamkommande barn 
och ungdomar. Detta ska handläggarna ordna.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 
Ön § 44 

  
Information om ärendehanteringen 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Ann Guldbrand informerar om enskilda ärenden för att 
nämndens ledamöter ska få större förståelse för handläggarnas dagliga 
arbete. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 
Ön § 45 

  
Begäran om uttag från överförmyndarspärrat konto 
 
 
 
 
Ön § 46 

  
Föreläggande av tingsrätten om yttrande över överklagan 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-06-09 

 
 
Ön § 47 

  
Delgivningar 

 
  

Avsändare Skrivelse 
Riksförbundet Frivilliga  ”Situationen då en god man avlider” 
Samhällsarbetare 
 
Sveriges kommuner och ”Situation då en god man avlider”  
Landsting (kommentar om ovanstående skrivelse) 
 
 
 Inbjudan 
Örebro tingsrätt inbjudan till möte måndagen den 26 sep. 

2011 kl 10.00 till samtliga som 
handlägger frågor om god man och/eller 
förvaltare, vilka är verksamma inom 
Örebro tingsrätts domsaga 

 
 Program för studiedagar 
Föreningen Frivilliga ”FSÖ Studiedagar 2011 24-26 augusti 
Samhällsarbetare Växjö ’Ny kunskap, nyttigheter och 

nytänkande’” 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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