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Utskick angående årsräkningar 
Utskick har gjorts till ställföreträdare angående att inkomma med årsräkningar för 2018. Dessa skall 
vara inkomna senast den 28 februari 2019. 
 
Utbildning och mottagande av årsräkningar 
Utbildningar inför upprättande av årsräkningar för 2018 avhålls enligt följande: 
 
Tisdag 15 januari 2019 klockan 13.30. Plats: Pyramiden, Kommunhuset Hällefors. 
Måndag 21 januari 2019 klockan 09.00. Plats: Näringslivsenheten (Stationshuset), Lindesberg 
Tisdag 29 januari 2019 klockan 17.30. Plats: Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, 
Kopparberg 
Fredag 15 februari 2019 klockan 14.00. Plats: Brandstationen, Nora. 
 
Överförmyndarhandläggare kommer att besöka medlemskommunerna för mottagande av 
årsräkningar enligt följande: 
 
Hällefors: onsdagen den 6 februari 2019, onsdagen den 20 februari 2019 och onsdagen den  
27 februari 2019, samtliga dagar klockan 13.00-15.00. Plats: Cylindern, Kommunhuset. 
 
Lindesberg: tisdagen den 12 februari 2019, onsdagen den 20 februari och tisdagen den  
26 februari 2019, samtliga dagar klockan 13.00-15.00. Plats: Näringslivsenheten (Stationshuset). 
 
Nora: onsdagen den 30 januari 2019, onsdagen den 13 februari 2019 och onsdagen den 27 februari 
2019, samtliga dagar klockan 13.00-15.00. Plats Rådhuset 
 
Kopparberg: Samtliga dagar klockan 08.00-16.00 (lunchstängt klockan 12.00-13.00). Plats: 
Receptionen, Kommunhuset. 
 
Stundande helger och mellandagar 
På grund av stundande helger och därmed mellandagar, kan det tidvis innebära begränsad tillgång till 
överförmyndarhandläggarna och därmed kan inte garanteras att det finns möjlighet att svara på 
eventuella frågor. Hoppas ni har överseende med det. 
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Uppföljning av aktivitetsplan 2018 
Bergslagens överförmyndarnämnd antog vid sammanträde den 12 december 2018 en uppföljning av 
nämndens aktivitetsplan för 2018. En aktivitetsplan anger nämndens mål som skall följas upp under 
det aktuella året. Uppföljningen finns att tillgå på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. 
 
Aktivitetsplan 2019 
Bergslagens överförmyndarnämnd antog vid samma sammanträde som uppföljningen av 
aktivitetsplanen 2018 en aktivitetsplan för år 2019. Även denna finns på Ljusnarsbergs kommuns 
webbplats. 
 
Vision och värdegrund 2019 
Vid samma sammanträde i Bergslagens överförmyndarnämnd som ovan antogs en vision och 
värdegrund för 2019 som finns på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. 
 
Antal ärenden i Bergslagens överförmyndarnämnd 
Under hösten gjordes en undersökning av antal ärenden i Bergslagens överförmyndarnämnd, 
per den 4 oktober 2018 fanns det 878 ärenden, vilket skall jämföras med 580 ärenden år 
2009 och 668 ärenden 2011 då Bergslagens överförmyndarnämnd startade som gemensam 
nämnd. 
 
Ekonomi 
I den ekonomiska kvartalsrapporten per den 31 oktober 2018 prognostiserades ett underskott 
för Bergslagens överförmyndarnämnd helåret 2018 med 154 000 kronor. Detta föranleddes 
av kostnader för kopiator/skrivare, böcker till ställföreträdare för utbildning, 
databehandlingskostnader och datasystemet Wärna vilka ej är budgeterade. Vidare 
överstiger kostnaderna för porto och kompetensutbildning budgeten. Vidare har under året 
en dator inköpts. Vissa kostnader är att härleda till år 2019, exempelvis har kompetens-
utbildningar för handläggare som genomförs i januari betalats. 
 
Besök hos Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare 
Kanslichef Anders Andersson samt överförmyndarhandläggarna Annelie Jägerström och 
Jennie Fillman deltog vid medlemsmöte i Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare den  
29 november 2018 i Lindesberg. Vid detta tillfälle gavs information samt besvarades på 
frågor. Detta besök upplevdes som positivt av alla parter. 
 
Yttrande över motion 
Under hösten har Bergslagens överförmyndarnämnd avgivit ett yttrande till Hällefors 
kommun med anledning av en motion med frågeställningar rörande 
överförmyndarverksamheten. 
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Revisionsrapport 
Bergslagens överförmyndarnämnd har under hösten varit en del i en revisionsrapport från 
PwC där granskning gjordes av rutinerna för ansökan av statliga ersättningar inom 
flyktingmottagandet i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt 
överförmyndarnämnden i Lindesbergs kommun. 
 
Medlemskap i Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare (BFS) 
Överförmyndarnämnden vill åter igen  rekommendera ställföreträdare att bli medlemmar i 
Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare (BFS). Genom medlemskapet kan en försäkring 
tecknas som ger ställföreträdarna skydd i exempelvis de fall de skulle bli 
skadeståndsskyldiga mot huvudmän. Bilagt detta nyhetsblad finns information och 
kontaktuppgifter till BFS. 
 
 
 

Slutligen önskar Bergslagens överförmyndarnämnd och 
förvaltning samtliga ställföreträdare 
 

 
 

En God Jul 
Och 

Ett Gott Nytt År! 
 
 
  
 
 
 
 
Ansvarig för denna information är kanslichef Anders Andersson, Ljusnarsbergs kommun 


