
  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        1 (12) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2014-08-27 

 
Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid: 14.30 – 16.45 

  
 

Beslutande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Lena Vinnerås (S), Nora 
Siv Sander (S), Hällefors 
Joacim Hermansson (S), Lindesberg, tjänstgörande ersättare 
Bertil Jansson (M), Lindesberg 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2014-09-11 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        30–40 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Pirjo Nilsson                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Bertil Jansson 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2014-08-27 

Datum för 
anslags uppsättning 2014-09-11 Datum för 

anslags nedtagande 2014-10-06 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   

 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2014-08-27 

 
 
 
Ön § 30  Dnr ÖN 027/2014 
 
Delårsrapport per den 30 juni 2014 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar delårsrapport per den  
30 juni 2014. Enligt prognos för helåret 2014 kommer såväl intäkter som 
kostnader överstiga budget och sammantaget beräknas ett överskott 
uppnås gentemot budget. Osäkerhet råder beträffande intäkter och 
kostnader med anledning av att Lindesbergs och Nora kommuner ingått 
avtal med Migrationsverket om  mottagande av ensamkommande barn 
och ungdomar. 
 
Större kostnader än budgeterat kan konstateras vad gäller porto och 
kompetensutbildning för överförmyndarnämndens ledamöter. Vidare har 
under första halvåret kostnader bokförts som avser helåret 2014. 
 
Vad gäller verksamhetens tre mål uppnås målet om att 80 procent av 
årsräkningarna skall vara granskade den 30 juni, målet att 
handläggningstiden skall vara högst en månad har ännu ej mäts och målet 
att 95 procent av gode män och förvaltare skall anse att förvaltningen ger 
en god service uppnås inte. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den 
till kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun.. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 31  Dnr ÖN 027/2014 
 
Ekonomisk rapport 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
25 augusti 2014 gällande kostnader för den gemensamma 
överförmyndarnämnden och dess förvaltning exklusive den del som rör 
gode män för ensamkommande barn och ungdomar, arvoden till gode 
män samt arvode till ledamöter i överförmyndarnämnden enligt följande: 
 
 Utfall Period- Av-  Års- 
 (tkr) budget  vikelse budget 
  (tkr) (tkr) (tkr) 
Personalkostnader 793,0 759,0 - 34,0  1 167,1 
Övriga 
verksamhets-
kostnader 225,2 176,1 - 49,1 264,2 
Summa 1 018,2 935,1 - 83,1 1 431,3 
 
Angående övriga verksamhetskostnader föreligger under perioden flera 
kostnader av engångskaraktär som porto för utskick till gode män och 
förvaltare, enkätundersökning och betalning av licenser som avser 
helåret men som ej periodiserats. Vidare finns kostnader för 
kompetensutbildning för överförmyndarnämndens ledamöter som 
överstiger budget. 
 
Prognosen är att verksamheten 2014 skall uppvisa ett ekonomiskt resultat 
i enlighet med budget. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 32  Dnr ÖN 029/2014 
 
Uppföljning av förvaltningens mål 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 12 mars 2014  
§ 10 att ett av målen för förvaltningen skulle vara att 80 procent av 
årsräkningarna skulle vara granskade före den 30 juni året efter det år 
årsredovisningarna avsåg. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning daterad den 
19 augusti 2014 av förvaltningens mål enligt följande: 
 
Kommun Antal Antal  Granskade, 

 
årsräkningar, granskade procent 

 
inkomna 

  Hällefors 78 59 77 
Ljusnarsberg 60 46 76 
Lindesberg 213 174 82 
Nora 134 131 98 
Summa 485 410 85 

 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta 
att godkänna uppföljningen av förvaltningens mål. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 33  Dnr ÖN 029/2014 
 
Rapport, inkomna och granskade årsräkningar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med rapport per den  
19 augusti 2014 vad gäller inkomna och granskade årsräkningar enligt 
följande: 
 
Kommun Antal Antal  Granskade, 

 
årsräkningar, granskade procent 

 
inkomna 

  Hällefors 79 77 97 
Ljusnarsberg 61 58 95 
Lindesberg 211 203 96 
Nora 134 132 99 
Summa 485 470 97 

 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar 
godkänna rapporten gällande inkomna och granskade årsräkningar. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 34  Dnr ÖN 043/2014 
 
Utredning av utbetalda arvoden till förvaltare 2012 och 
2013 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 11 juni 2014  
§ 29 uppdra åt kanslichef Anders Andersson utreda utbetalda arvoden till 
förvaltare för 2013 mot tidigare utbetalningar. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med utredning daterad den 
19 augusti 2014.  Av utredningen framgår bland annat att i en jämförelse 
mellan arvodena för förvaltare 2012 och 2013, visar det sig att den totala 
utbetalningen 2013 minskat med 2,4 procent. Stora enskilda variationer 
finns bland ärenden och dessa beror på framför allt att arvode inte begärts 
för vissa uppdrag, det under 2012 ingått extra uppdrag som exempelvis 
fastighetsförsäljning, skuldsanering eller bevakning av rätt i arvsskifte, 
uppdraget var nytt 2012 och arvode utbetalades för extra insatser det 
första året samt att arvode tidigare utbetalats för uppdra som inte ingår i 
förordnandet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar 
godkänna föreliggande utredning 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson 
genomföra en fördjupad utredning där det bland annat skall framgå 
förvaltarnas arvode i Lindesbergs, Nora, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner jämfört med förvaltararvoden i övriga kommuner i riket samt 
hur arvoden beräknas i andra kommuner. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 35   
 
Information, budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar muntligt att budgetarbetet för 
2015 inletts i Ljusnarsbergs kommun. Beträffande överförmyndar-
verksamheten övervägs ett äskande för ökade portokostnader. Vidare 
skall en diskussion mellan kommuncheferna i kommunerna i norra 
Örebro län initieras om policy kring kompetensutveckling för 
nämndledamöter. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 36  Dnr ÖN 040/2014 
 
Protokoll från inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd, Länsstyrelsen Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Dalarnas län genomförde den 1 juli 2014 inspektion av 
verksamheten inom Bergslagens överförmyndarnämnd. Protokoll över 
denna inspektion daterad den 3 juli 2014 har inkommit. Samman-
fattningen av inspektionen och länsstyrelsens bedömning är enligt 
följande: 
 
”Det syns i akterna att handläggarana ständigt arbetar med att få ordning. 
Det är positivt att det går ut påminnelser om att inkomma med årsräkning 
och sent inkomna årsräkningar följs upp. De under många år felaktigt 
beslutade arvodena i akt 408 är mycket allvarligt och föranleder därför att 
kritik riktas mot nämnden. Efter att länsstyrelsen påpekat detta vid 
inspektionen visade handläggaren genast vilja att komma till rätta med 
problemet och länsstyrelsens er fram emot en rapportering.  
 
Länsstyrelsen har bemötts på ett positivt sätt och har fått god hjälp under 
inspektionen. 
 
Tillsynen förklaras härmed avslutad.” 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den  
19 augusti 2014 överförmyndarnämnden beslutar notera protokollet över 
inspektionen av överförmyndarverksamheten från Länsstyrelsen 
Dalarnas län samt anmoda förvaltningen att beakta vad som framkommer 
i protokollet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 37   
 
Förvaltningschefen informerar  
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande: 
 

• Ny överenskommelse har ingåtts mellan kommunerna 
Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors med anledning av 
att Lindesbergs och Nora kommuner ingått avtal med 
Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn och 
ungdomar. Den nya överenskommelsen innebär att de fyra 
kommunerna bekosta var för sig en 25 procents tjänst 
överförmyndarhandläggare för ensamkommande barn och 
ungdomar. Vidare kommer verksamheten bekosta en tio procents 
tjänst som förvaltningschef. 

• Avtalet med Örebro kommun om stöd inom 
överförmyndarverksamheten har sagts upp under sommaren. 

• Skrivelse har inkommit från Bergslagens Godmanförening med 
önskemål om att överförmyndarverksamheten bekostar 
ansvarsförsäkring för gode män gällande rättsskydd och 
förmögenhetsskada.  

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 38   
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föräldrabalken kap 19 § 14 tredje stycket behöver inte 
delegationsbeslut enligt Föräldrabalken anmälas till 
överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att anmälan av delegationsbeslut 
fortsatt ej behöver göras av tjänstemän inom överförmyndar-
verksamheten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg 
Överförmyndarhandläggare Anna-Lena Gudmundsson 
Överförmyndarhandläggare Mathz Eriksson 
Kanslichef Anders Andersson 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 39   

 
Delgivning 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden ges följande delgivning: 
 

• Örebro tingsrätt har utdömt vite i ett av 
överförmyndarverksamhetens ärenden. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar delgivningen. 
_________ 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 40   

 
Ersättning till gode män till ensamkommande barn och 
ungdomar i vissa fall 
 
Ärendebeskrivning 
Ånyo har ärendet lyfts upp angående arvoden till gode män i de fall att 
ensamkommande barn och ungdomar erhållit permanent 
uppehållstillstånd men ej erhållit särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson 
utreda ärendet. 
 
_________ 
 
 
 
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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