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Sammanträdesdatum

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs
och Nora kommuner

2018-06-12

00Plats och tid

Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg

Beslutande

Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande
Siv Sander (S), Hällefors kommun
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun,
Mats Sundberg (S), Nora kommun

övriga deltagande

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef
Julia Mattsson, överförmyndarhandläggare
Jennie Fillman, överförmyndarhandläggare
Annelie Jägerström, överförmyndarhandläggare

Tid: 09.15 - 10.2(

Bertil Jansson

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret, Kopparberg 2018-06-20

Underskrifter
Sekreterare

.~ .OlÅt.~ ~·· ··· · ··········· · ··· ·

Anders Andersson

Paragrafer:

39 - 43

Sekretessärenden förs i
särskilt protokoll.

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

Bergslagens överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Datum för
anslags uppsättning

2018-06-21

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet,

Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

L
~ ;si~... . .....
Anders Andersson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sammanlrådesdatum

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs
och Nora kommuner

2018-06-12

Ön§ 39

Dnr KS 0080/2017

Ekonomisk rapport per den 31 maj 2018
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den
31 maj 2018 daterad den 5 juni 2018. Rapporten avser den ordinarie verksamhetens
ekonomi (verksamheterna 10360 och 13010, det vill säga exklusive
överförmyndarverksamhet för ensamkommande barn och unga).
Slag
Personalkostnader
Övriga kostnader

Redovisat maj (tk1)

Arsbudget (tkr)

Aterstår (tkt)

622,3
160,8

1 464,9
154,4

970,1
0,0

Riktmärke
42%
42
104

Personalkostnader är i enlighet med budget.
Vad gäller övriga kostnader överstiger dessa årsbudgeten redan i maj. I dessa
kostnader finns inköp av böcker till gode män med 10 000 kronor vilka beräknas
täcka hela årets behov. Denna kostnad är ej budgeterad. Vidare avser kostnader för
datasystemet Wärna första halvåret. Vidare saknas i den ekonomiska rapporten
vissa intäkter avseende FSÖ-dagarna med cirka 15 000 kronor. Kostnad för kopior
ingår vilka ej är budgeterade och där sannolikt intäkter finns att inhämta från övriga
avdelningar i kommunen. Portokostnaderna överstiger årsbudgeten på grund av
utskick av årsräkningsanvisningar samt återsändning av handlingar i samband med
att huvudmän avlidit, en arbetsuppgift som ej genomförts under ett antal år. Under
året har en dator köpts in för 10 000 kronor, vilken ej är budgeterad.
Licenskostnaderna för datasystem överstiger budget med 12 000 kronor.
Kostnaderna för kompetensutveckling överstiger budget.
Ett nytt avtal har ingåtts vad gäller kreditupplysningar, personuppgifter med mera.
Detta beräknas reducera kostnaderna, dock är uppsägningstiden för tidigare system
tre månader, varför effekten dröjer. Under resterande delen av året kommer
föreligga en restriktivitet beträffande kompetensutveckling. Översyn av
licenskostnader skall genomföras.
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.

Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna
den ekonomiska rapporten.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering:
Hällefors kommun + handling
Lindesbergs kommun + handling
Nora kommun + handling
Ljusnarsbergs kommun + handling

Justerandes sign
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2018-06-1 2

Dnr ÖN 0014/2016

Uppföljning av årsräkningar 2017
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av årsräkningar 2017
per den 11 juni 2018. Uppföljningen visar följ ande:
Antal
Registrerade Granskade
Ej inkomna Granskade o begärda VitesSamtliga
o godkända
kompletteringar
föreläggande
505
262
0
40
1
506
Procent av samtliga
Registrerade Granskade

Ej inkomna Granskade o begärda VitesSamtliga
o godkända
kompletteringar
föreläggande
99,8
51,8
0,0
7,9
0,2
100,0

Sammantaget granskade och godkända samt granskade och begärda
kompletteringar uppgår ti ll 59,7 procent.
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet.
Förslag
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 11 juni 2018
överförmyndarnämnden beslutar godkänna rapporten.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Expediering:
Hällefors kommun + handling
Lindesbergs kommun + handling
Nora kommun + handling
Ljusnarsbergs kommun+ handling

Justerandes sign.
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Dnr KS 0080/2017

0

Aterkoppling, deltagande vid kommunstyrelsens
sammanträde i Hällefors kommun den 23 maj 2018
Ärendebeskrivning
Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson återkopplar muntligt
från deras redovisning vid Hällefors kommuns kommunstyrelsesammanträde den
23 maj 2018. Beträffande yttrande över inlämnad motion till kommunfullmäktige i
Hällefors kommun, beräknas detta redovisas under hösten 2018.
Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden godkätrner återkopplingen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Ön §42
0

••

Aterkoppling, FSO-dagarna 30 maj-1 juni 2018
Ärendebeskrivning
Ledamöter i överförmyndarnämnden och överförmyndarhandläggare ger muntlig
återkoppling från FSÖ-dagarna i Gävle den 30 maj-1 juni 201 8. Samtl iga är
positiva till konferensens innehåll och arrangemanget.

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden godkänner återkopplingen.

Justerandes sign
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Ön §43
Förvaltningschefen och överförmyndarhandläggarna
informerar
Ärendebeskrivning
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella
situationen inom överförmyndarverksamheten:
• Nyhetsblad till ställföreträdare skall sändas ut inom de närmaste dagarna.
• Ytterligare material skall läggas ut på Ljusnarsbergs kommuns webbplats
rörande överförmyndarverksamheten.
• Antalet ärenden rörande gode män till ensamkommande barn och unga minskar
kontinuerligt beroende få tillkommanden ärenden, ensamkommande barn och
unga blir 18 år alternativt får särskilt förordnad vårdnadshavare samt utflyttning
av ensamkommande barn och unga.
• Ordförande Gert Stark(S) och kanslichef Anders Andersson har träff med
Bergslagens frivilliga samhällsarbetare torsdagen den 14 juni 2018.
• Överförmyndarförvaltningen har sommarplanering som garanterar tillgänglighet.
• Överförmyndarhandläggarna har genomfört och kommer att genomföra
informationsbesök hos socialförvaltningar och på äldreboenden i
medlemskommunerna.
• Överförmyndarhandläggarna informerar om enskilda ärenden.

Överförmyndarnämndens beslut
Överförmyndarnämnden godkänner informationen.

Utdragsbestyrkande
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