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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2015-04-01 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid: 14.00 – 14.45 

  
Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande 

Siv Sander (S), Hällefors kommun 

Gunn Carlsson (S), Nora kommun 

Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 

Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

Övriga deltagande Susanne Forsberg (C), ej tjänstgörande ersättare, Nora kommun 

Göran Gustavsson (-); ej tjänstgörande ersättare, Lindesbergs kommun 

Helena Magnusson (S), ej tjänstgörande ersättare, Lindesbergs kommun 

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare § 19 

 

Utses att justera Gunn Carlsson 

 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2015-04-08 

Under- 
skrifter 

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

7Paragrafer:        19–22 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 

särskilt protokoll. 
 

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

 Kitty Strandberg                  
 
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 

                  Gunn Carlsson 

              
 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 

 
Sammanträdesdatum 
 2015-04-01 

Datum för 
anslags uppsättning 2015-04-09 

Datum för 
anslags nedtagande 2015-05-04 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  

Ljusnarsbergs kommun 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 

                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 19  Dnr ÖN 003/2015 

 

Nyckeltal 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg redovisar nyckeltal för verksamheten per 

den 31 mars 2015. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. Vidare beslutas uppdra åt 

kanslichef Anders Andersson att, om möjligt, upprätta statistik per månad för år 

2014. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 20  Dnr KS 140/2014 

 

Ekonomisk rapport 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  

31 mars 2015. Överförmyndarverksamheten uppvisar ett underskott gentemot 

perioden på cirka 25 000 kronor vilket kan härledas till inköp av modul till 

datasystemet Wärna. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. Vidare beslutas att 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson återrapportera till överförmyndarnämnden 

hur den nya modulen i Wärna registrerats enligt Personuppgiftslagen. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 21  Dnr KS 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 mot tidigare 

utbetalningar. Utredning redovisades vid sammanträde den 27 augusti 2014 § 34. 

Vid detta tillfälle beslutade överförmyndarnämnden att uppdra åt kanslichef  

Anders Andersson genomföra en fördjupad utredning där bland annat skulle framgå 

förvaltarnas arvode i Lindesbergs, Nora, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner 

jämfört med förvaltararvoden i övriga kommuner i riket samt hur arvoden beräknas 

i andra kommuner. 

 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

25 mars 2015 i vilken anges att vid närmare undersökning av det beslutade 

uppdragets genomförande, har det framkommit att det fordrar en stor arbetsinsats 

för att fullgöra uppdraget. Det har väckt frågeställningen om denna arbetsinsats står 

i proportion till behovet och nyttan av utredningen. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta att återkalla 

uppdraget beslutat vid sammanträde den 27 augusti 2014 § 34. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. Vidare beslutas att 

uppföljning skall göras av utbetalningen av arvoden till förvaltare för år 2014. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 22   

 

Förvaltningschefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 

situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 Rekrytering har inletts av överförmyndarhandläggare genom annonsering i 

Platsjournalen och på Ljusnarsbergs kommuns webbplats. Ansökningstiden 

är till och med den 12 april 2015. I dagsläget har femton ansökningar 

inkommit. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. Vidare beslutas att 

överförmyndarnämnden anser det önskvärt att nämndens ordförande deltager vid 

anställningsintervjuer i samband med rekryteringen av överförmyndarhandläggare. 

Slutligen beslutas uppdra åt kanslichef Anders Andersson återrapportera vid 

överförmyndarnämndens sammanträde den 13 maj 2015 om den aktuella 

personalsituationen inom överförmyndarförvaltningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 

 
 

 


