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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-11-03 

 
Plats och tid                       Kommunkontoret, Kopparberg                        Tid:  14.00 – 16.00 

 
Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 

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

Övriga deltagande Johan Glad, handläggare/sekreterare 
Charlotte Dahlbom 
 

Utses att justera                Margareta Lagerlöf (M) 
 
Justeringens 
plats och tid                Kommunkontoret 2011-11-11 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 61 – 67  

  Johan Glad  
 

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

  Lena Vinnerås                  
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
                    
 

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 
Sammanträdesda-
tum 
 

2011-11-03 

Datum för 
anslags uppsätt-
ning 

2011-11-17 Datum för 
anslags nedtagande 2011-12-08 

                                   
 
 
 
 
 
Underskrift                                        
 

Kommunkansliet, Kopparberg 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 Johan Glad 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-11-03 

 
 
 

Nulägesrapport från verksamheten  

 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Johan Glad informerar nämnden om att det är en hand-
full årsräkningar kvar som ännu inte har inkommit. Berörda ställföre-
trädare har underrättats om att snarast inkomma med dessa, i annat fall 
kan föreläggande om vite aktualiseras. 
 
Lena Spector har varit verksamheten behjälplig med att granska års-
räkningar under tre dagar i vecka 44.  
 
Ordinarie handläggare kommer att avlastas vissa administrativa ar-
betsuppgifter, såsom kopiering och arkivering av akter. Nämndsekre-
teraruppgiften kommer fr.o.m. december månad 2011 att hanteras av 
kanslisekreterare Thomas Abrahamsson.  
 
Handläggaren informerar vidare nämnden om den länsträff, för över-
förmyndarhandläggare inom Örebro län, som ägde rum för en tid se-
dan. Mötet var givande och utmynnade bl.a. i att ett nätverk ska skap-
as för handläggare som arbetar med ensamkommande barn.  
 
Ett möte mellan överförmyndarnämnden och socialcheferna inom 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner kommer att 
genomföras där överförmyndarnämndens ordförande och handläggare 
kommer att närvara. Mötet ska bl.a. behandla ensamkommande barn, 
kontaktpersoner och ställföreträdarens roll gentemot personal på bo-
enden. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         Ön § 61 
 

 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-11-03 

 
Ön § 62 
 

             Försäkring gode män 
  
 Ärendebeskrivning 

Nämnden har i kallelsen underrättats om Riksförbundet Frivilliga 
Samhällsarbetare (RFS) olycksfalls- och krisförsäkring som omfattar 
gode män och förvaltare, vilka är medlemmar i föreningen. I samband 
med sammanträdet delgavs nämnden en skrivelse från en tidigare god 
man om huruvida överförmyndarnämnden har några utarbetade riktlin-
jer för hot och våld mot gode män. 
 
Ordförande Lena Vinnerås informerar om att några riktlinjer kring hot 
och våld mot gode män saknas men att i samtliga kommuners försäk-
ringsavtal ingår en olycksfallsförsäkring för gode män och förvaltare.  
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
Ön § 63 
 
Uppföljning; informationsträffen i Nora 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggare Johan Glad informerar nämnden om informationsträffen 
för gode män, förvaltare och förmyndare som har varit i Nora. Vid 
mötet deltog kommunernas budget- och skuldrådgivare som pratade 
om ekonomi och hur skulder ska hanteras. Vidare behandlades fastig-
hetsförsäljning, årsräkning och ställföreträdarskapets omfattning. 
Handläggaren har i samtal efter mötet informerats om att träffen var 
givande och uppskattad från ställföreträdarna. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-11-03 

 
Ön § 64 
 
Ekonomisk uppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
Charlotte Dahlbom redogör för överförmyndarverksamhetens eko-
nomi. Prognosen för 2011 års budget visar på att utfallet ryms inom 
befintlig budgetram och att bokslutet kommer vara i balans. För när-
varande finns ett överskott, därav har Lena Spector kunnat vara hand-
läggarna behjälplig med att granska årsräkningar.  
 
Vidare diskuteras ärendemängden. Ordförande informerar om att antal 
ärenden har ökat med 30 procent i jämförelse med underlaget i utred-
ningen om bildandet av en gemensam nämnd. Charlotte Dahlbom an-
ser att det vore av intresse att följa upp hur arvodesutbetalningen ser ut 
i respektive kommun. 

 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Ön § 65 
 
Diskussionsunderlag; Överförmyndarenhetens verk-
samhetsplan och mål 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggarna Ann Guldbrand, Pirjo Nilsson och Johan Glad har till-
sammans med administrativ chef Charlotte Dahlbom utarbetat en 
verksamhetsplan och mål för överförmyndarverksamheten.  
 
Nämnden ska ges möjlighet att närmare granska verksamhetsplanen 
och att arbeta vidare med målformulering vid nästa sammanträde. 

 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-11-03 

 
Ön § 66 
 
Övriga frågor 
 
Siv Sander begär ordet och berättar att hon fått en fråga från en god 
man i Hällefors angående hur kontantuttag ska genomföras när kon-
tanthantering tas bort från banken. 
 
Nämnden diskuterar frågan och olika lösningar men att problemet ska 
behandlas vidare. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att behandla frågan vidare 
att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
Ön § 67 
 
Delgivningar 

 
  

Avsändare Skrivelse 
 
 
Örebro tingsrätt Protokoll vid sammanträde mellan repre-

sentanter från Örebro tingsrätt och över-
förmyndare/överförmyndarhandläggare i 
Örebro län. 

 
Sveriges Överförmyndare Kurs; ”Arvskiftes- och boupptecknings-

frågor i teori och praktik” 
 
In Front AB Kurs; ”Förmynderskapsrätt” 

  

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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