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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.20 – 15.50 
  

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

  
Övriga deltagande Göran Gustavsson (-), Lindesbergs kommun, ej tjänstgörande ersättare 

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
Petra Schollin, överförmyndarhandläggare 
Annelie Jägerström, överförmyndarhandläggare 
 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-10-25 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     55 – 62 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Gert Stark                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Bertil Jansson 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2016-10-12 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-10-26 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 11-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 
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Ön § 55  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av granskade årsräkningar per den  
30 september 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av granskade 
årsräkningar per den 30 september 2016. Uppföljningen visar att av 528 inkomna 
årsräkningar har 455 granskats, vilket motsvarar 86 procent. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 4 oktober 2016 
överförmyndarnämnden godkänna uppföljningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
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Ön § 56  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson inkom med skrivelse daterad den 7 september 2016 
rörande skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län till överförmyndarnämndens 
sammanträde den 13 september 2016. I skrivelsen angavs att i samband med möte 
bland kommunstyrelseordförandena i KNÖL-gruppen (KNÖL=Kommunerna i 
norra Örebro län) den 16 juni 2016, framkom önskemål om att Bergslagens 
överförmyndarnämnd beslutade tillsända Länsstyrelsen i Dalarnas län en skrivelse 
med anledning av vad som anges i deras protokoll från inspektioner av 
överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträdet den 13 september 2016 § 48 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län med anledning av vad som angavs i deras protokoll 
från inspektioner av överförmyndarnämnden samt att detta förslag skulle 
presenteras vid överförmyndarnämndens sammanträde den 12 oktober 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag till skrivelse daterad den  
4 oktober 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar förslaget till skrivelse. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 4 oktober 2016 
överförmyndarnämnden besluta anta föreliggande skrivelse till Länsstyrelsen i 
Dalarnas län. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag med tillägg av att 
respons på skrivelsen önskas från Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 
_________ 
Expediering: 
Länsstyrelsen i Dalarnas län + handling 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 57   
 
Information, myndighetsbeslut rörande ersättning till gode män 
och förvaltare 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 13 september 2016 § 53 
uppdra till kanslichef Anders Andersson utreda huruvida det finns behov av att 
sända ut myndighetsbeslut gällande ersättningar till gode män och förvaltare. 
 
Kanslichef Anders Andersson informerar om utvecklingen i utredningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ön § 58   
 
Information, klagomål från gode man Jan Östberg 
 
Ärendebeskrivning 
Vice ordförande Siv Sander (S) informerar att denne mottagit klagomål på 
överförmyndarförvaltningen via telefon från god man Jan Östberg. 
 
Kanslichef Anders Andersson informerar om dennes kontakter med god man  
Jan Östberg med anledning av klagomålen samt övriga omständigheter i det 
aktuella ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna. 
 
_________ 
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Ön § 59  Dnr KS 0008/2016 
 
Redogörelse med anledning av revisionsrapporten 
”Granskning av insatser för ensamkommande barn” 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Ljusnarsbergs kommun gav PwC i uppdrag att 
granska Ljusnarsbergs kommunens mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Granskningen skulle besvara revisionsfrågan ”Säkerställde 
Ljusnarsbergs kommun ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn år 2015?” 
 
Uppdragsledare Anna Gröndahl och projektledare Fredrik Ottosson, PwC inkom 
med revisionsrapport daterad den 7 april 2016. I missiv från Ljusnarsbergs 
kommuns revisorer, genom Lars-Åke Martinsson, daterat den 8 oktober 2016, 
anges att revisorerna vid sammanträde den 21 april 2016 behandlat och godkänt 
revisionsrapporten samt gjort den samlade bedömningen att Ljusnarsbergs 
kommun inte säkerställde ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn år 2015. Revisorerna önskar en skriftlig redogörelse från 
kommunstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de 
förslag på åtgärder som lämnas i revisionsrapporten. Denna redogörelse bör vara 
revisorerna tillhanda senast den 24 oktober 2016. 
 
Revisionsrapporten innehåller en del som berör kontrollmålet ges de 
ensamkommande barnen i skälig tid god man och särskild förordnad 
vårdnadshavare? Bedömningen i revisionsrapporten är att detta kontrollmål ej 
uppnås. 
 
Allmänna utskottet i Ljusnarsbergs kommun beslutade vid sammanträde den  
5 oktober 2016 § 157 uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer upprätta ett 
förslag till redogörelse. Förslaget till redogörelse skall redovisas vid 
kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommuns sammanträde den 26 oktober 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson upprätta 
redogörelse vad avser de delar av revisionsrapporten vilka berör överförmyndar-
nämndens verksamhet samt att denna redogörelse sammanställs med kommunchef 
Bo Wallströmer redogörelse. Vidare beslutas att Ljusnarsbergs kommuns 
redogörelse återrapporteras vid överförmyndarnämndens sammanträde den  
2 november 2016. 
_________ 
Expediering: 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner 
Kanslichef Anders Andersson  
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Ön § 60   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun valde vid sammanträde den  

6 oktober 2016 § 91 Gert Stark (S) till ledamot och ordförande i 
överförmyndarnämnden. 

• Kanslichef Anders Andersson och vice ordförande Siv Sander (S) har haft 
möte med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare den 30 september 2016. 

• Ljusnarsbergs kommun var närvarande med information i samband med 
Kopparbergs marknad den 1 oktober 2016 där bland annat 
överförmyndarverksamheten presenterades. 

• Ljusnarsbergs kommun arrangerar öppet hus i Kommunhuset den  
25 oktober 2016 med medverkan av överförmyndarförvaltningen. 

• Migrationsverket har inte erhållit några ändrade instruktioner gällande 
ensamkommande barn och unga vilka skrivs upp i ålder över 18 år. Detta 
innebär att överförmyndarförvaltningen när den får medelande om att 
ensamkommande barn och unga skrivits upp i ålder över 18 år, omedelbart 
entledigar god man. 

• Överförmyndarförvaltningen avser att inom det närmaste inkomma med 
förslag till ändrade ersättningsregler för gode män till ensamkommande barn 
och unga. 

• Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson har erhållit 
inbjudan till kommunstyrelsens sammanträde i Lindesberg den  
25 oktober 2016 med anledning av deras uppsiktsplikt. 

• Förslag till sammanträdestider för 2017 har upprättats och kommer att 
behandlas vid överförmyndarnämndens sammanträde den 2 november 2016. 

• Informationsblad till ställföreträdare är under utarbetande. 
• Utbildning för gode män till ensamkommande barn och unga tillsammans 

med Örebro överförmyndarförvaltning, Sydnärkes överförmyndar-
förvaltning och Östra Värmlands överförmyndarförvaltning kommer att 
genomföras den 19 oktober 2016. Ämnet för utbildningen är asylprocessen 
för ensamkommande barn, att tala genom tolk samt Folktandvårdens 
insatser för ensamkommande barn. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 

 
  



  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        8 (9) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-10-12 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 
Ön § 61  Dnr ÖN 023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 30 september 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den  
30 september 2016. Prognosen för år 2016 uppgår till ett underskott gentemot 
budget med i storleksordningen 200 000-300 000 kronor. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
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Ön § 62   
 
Delgivningar 
 
Ärendebeskrivning 
Avsändare Ämne 
  
Överförmyndarkansliet i Örebro Inbjudan till länsträff för överförmyndarna i 

Örebro län den 27 oktober 2016 
  
Regeringen Lagrådsremiss, Framtidsfullmakter – en ny 

form av ställföreträdarskap 
  
Justitiedepartementet Ds 2016:37 Åldersbedömning tidigare i 

asylprocessen 
  
Sveriges Överförmyndare Yttrande angående regeringskansliets 

promemoria 2016-06-21 om nytt 
ersättningssystem för ensamkommande barn 
och unga 

 
Överförmyndarnämndens beslut  
Delgivningarna läggs till handlingarna. 
 
_________ 
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