
  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      1 (19) 
 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
Plats och tid                       Kommunhuset, Kopparberg                                          Tid:  14.00 – 17.30 

 
Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 

Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för Pirjo Nilsson  
Jerry Elvin (S) 
Bertil Jansson (M) 
Siv Sander (S) 
 

Övriga deltagande Joacim Hermansson, ej tjg. ers. 
Sara Jonsson, handläggare/sekreterare 
Ann Guldbrand, handläggare 
Pirjo Nilsson, handläggare, §§ 16, 19, 25, 26 och 27 
Charlotte Dahlbom, förvaltningschef, § 16 
 

Utses att justera Bertil Jansson  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-04-14 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 15 – 30 

  Sara Jonsson  
 

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

  Lena Vinnerås                  
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
                   Bertil Jansson 
 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Överförmyndarnämnden 
 

 
Sammanträdesdatum 
 

2011-04-07 

Datum för 
anslags uppsättning 2011-04-15 Datum för 

anslags nedtagande 2011-05-11 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet, Kopparberg   
    

 
 
 
Underskrift                                       ………………………………………………………………………. 
                                                         Sara Jonsson                                   

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 15   
 
Budget 
 
 
Ärendebeskrivning 
På sammanträdet den 3 februari 2011 fick handläggare Sara Jonsson i 
uppdrag att upprätta ett förslag till omfördelning inom befintlig budget. 
Justering inom budgeten hade dock redan gjorts och Sara Jonsson 
presenterar hur budgeten ser ut efter denna omjustering. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) informerar nämnden om att förslag till 
budget 2012 ska vara inne senast den 1 maj 2011. Lena Vinnerås och 
Siv Sander kommer att träffa personal i Ljusnarsbergs kommun den 
13 april för att diskutera budgeten och ett förslag till budget 2012 
kommer att presenteras på nästa sammanträde. 

 
 

Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_________ 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 16   
 
Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Administrativ chef för Överförmyndarnämnden Charlotte Dahlbom 
informerar om Hällefors och Ljusnarsbergs kommuners mottagande 
av ensamkommande barn och ungdomar. Under tiden tar nämndens 
ledamöter del av de skriftliga utredningarna i Hällefors respektive 
Ljusnarsberg som ligger till grund för avtalen med Migrationsverket. 
 
Charlotte Dahlbom berättar att dialogen med Migrationsverket 
påbörjades 2010. Enligt lag åläggs numera kommunerna att anordna 
boende till det ökade antalet barn som kommer till Sverige. Tidigare 
var det Migrationsverkets ansvar. Barnen som kommer är mellan 
13 och 17 år gamla. Hällefors tar endast emot pojkar medan 
Ljusnarsberg även kan ta emot flickor. Boendena har plats för 15 barn 
och ungdomar och måste alltid ha plats för tre asylsökande. 
Kommunerna räknar med att antalet barn på boendena kommer att 
variera över tid.  
 
Överförmyndarverksamheten har med anledning av mottagandet 
stärkts med en handläggartjänst på 50 procent. Den här delen av 
Överförmyndarnämndens verksamhet belastar inte den gemensamma 
budgeten.  
 
Avtalen som tecknats av Hällefors och Ljusnarsberg löper på två år 
men kommunerna räknar med att verksamheten fortskrider även efter 
två år. Det innebär inte några ytterligare kostnader för kommunerna 
eftersom utgifter för verksamheten återsöks hos Migrationsverket. En 
viktig uppgift för Överförmyndarnämnden är att återsöka utgifterna 
för gode män för kommunernas räkning. 
 
Handläggare Pirjo Nilsson informerar nämnden om vad som ingår i 
uppdraget att vara god man för ensamkommande barn och ungdomar. 
Pirjo Nilsson är anställd för att arbeta 50 procent mot dessa gode män 
fr.o.m. 1 april 2011. Avtalet mellan Hällefors och Migrationsverket 
började emellertid löpa den 1 mars 2011 och under mars månad har 
handläggare Sara Jonsson arbetat med dessa arbetsuppgifter. 
Ljusnarsbergs avtal med Migrationsverket börjar löpa först den 1 maj 
2011. Med anledning av detta informerar ordförande 
Lena Vinnerås (S) att Charlotte Dahlbom har gett sitt godkännande 
till att Pirjo Nilsson hjälper till med att granska årsräkningar på 
25 procent under april månad. 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 17   
 
Information om arvoden till ledamöter och ordförande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås (S) informerar nämndens ledamöter om hur 
den administrative organisationen kring utbetalningar av ersättningar till 
ledamöter och ersättare i Överförmyndarnämnden ska gå till. 
 
Varje kommun administrerar utbetalningarna till sina respektive 
ledamöter i enlighet med hemkommunens förtroendemannareglemente.  
 
Ordförandearvodet betalas ur nämndens gemensamma budget och 
fördelas enligt vad som avtalats mellan kommunerna för den 
gemensamma nämnden. Ordförande arvodet motsvarar 5 procent av 
90 procent av kommunalrådets arvode. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun  
 

 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 18   
 
Dokumenthanteringsplan 
 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns behov av att upprätta en dokumenthanteringsplan för den 
gemensamma nämnden. Den gemensamma nämnden är stationerad i 
Ljusnarsbergs kommun och därför ska samtliga handlingar som upprättas 
i nämnden bevaras i Ljusnarsbergs kommun. Det är av vikt för framtida 
sökbarhet att övriga kommuner noterar i sina arkivförteckningar och 
arkivbeskrivningar för deras upphörda överförmyndarverksamheter vart 
ärendena har flyttats. 
 
Förslag till beslut 
Handläggare Sara Jonsson föreslår överförmyndarnämnden besluta 
uppdra åt arkivarie Malin Hedström att upprätta förslag till 
dokumenthanteringsplan. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Arkivarie Malin Hedström 
 

 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 19   
 
Nulägesrapport från verksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggarna Ann Guldbrand och Sara Jonsson informerar nämnden om 
vad som händer i verksamheten. Verksamheten har ingått avtal med 
Argentum om datorprogrammet Wärna och handläggarna har nu tillgång 
till fyra databaser där det är av särskild vikt att akterna i Lindesberg nu 
kan registreras. Lindesbergs akter har tidigare hanterats manuellt. 
Ann Guldbrand registrerar nu Lindesbergs akter i databasen. När detta är 
gjort kommer arbetet att kunna skötas mer effektivt. 
 
Arbetsbelastningen har varit hög och sedan starten inte varit normal. 
Under våren är det högtryck i verksamheten då alla årsräkningar ska 
granskas. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) informerar om att årsräkningarna enligt 
Justitieombudsmannen ska vara granskade inom sju månader. Nämnden 
måste följa upp detta arbete för att se om verksamheten mäktar med den 
tidsramen. 
 
Vidare berättar Lena Vinnerås att handläggarna har upptäckt olikheter i 
den tidigare handläggningen i de olika kommunerna. Detta är något som 
bromsar handläggningen.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
_________ 
 

 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 

 
Ön § 20   
 
Föreningen Sveriges Överförmyndare 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Sveriges Överförmyndare är en ideell organisation med målet 
att främja landets överförmyndarverksamheter. Medlemskap i föreningen 
kostar 500 kr per person och ger tillgång till medlemssidorna på 
hemsidan och en lägre avgift till föreningens årliga studiedagar. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) föreslår att nämnden betalar medlemskap 
för handläggarna och ordinarie ledamöter i nämnden. Övriga ledamöter 
informeras om viktiga nyheter. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
_________ 
 
Expediering: 
Föreningen Sveriges Överförmyndare 
Handläggare Ann Guldbrand 
Handläggare Sara Jonsson 
Handläggare Pirjo Nilsson 
 

 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 

 
Ön § 21   
 
Studiedagar 24-26 augusti 2011 i Växjö 
 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Sveriges Överförmyndare anordnar årliga studiedagar i 
samband med sitt årsmöte. Årets program innehåller grundseminarier för 
nyvalda och fördjupningsseminarier för mer erfarna samt gemensamma 
föreläsningar. Konferensavgiften är 3 500 kr för medlemmar och 4 000 kr 
för övriga deltagare. 
 
Yrkande 
Ordförande Lena Vinnerås (S) yrkar att handläggarna ska delta på 
studiedagarna och öppnar för en diskussion om vilka ledamöter i 
nämnden som ska delta.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att handläggarna Ann Guldbrand, Sara Jonsson, Pirjo Nilsson samt 
nämndens ordförande och en ordinarie ledamot deltar på studiedagarna 
24-26 augusti 2011. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Föreningen Sveriges Överförmyndare 
Handläggarna 

  
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 

 
Ön § 22   
 
Information om träffar i Lindesberg och Nora 
 
 
Ärendebeskrivning 
Behov finns för den nybildade Överförmyndarnämnden att presentera sig 
och därför anordnas en träff i Lindesberg den 12 april kl 18.30 på 
Masugnen och en träff i Nora den 19 april kl 18.30 i Tullbackagårdens 
samlingssal. Alla aktiva ställföreträdare i de två kommunerna har fått 
inbjudan och sista anmälningsdagen var den 4 april.  
 
Handläggarna har den 15 mars presenterat sig och verksamheten i 
Ljusnarsbergs kommun på Föreningen Frivilliga Samhällsarbetares 
årsmöte. Tid för en träff i Hällefors bör beslutas. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att handläggarna Ann Guldbrand och Sara Jonsson, samt ordförande 
Lena Vinnerås (S) och Lindesbergs representanter i nämnden Jerry 
Elvin (S) och Bertil Jansson (M) deltar på träffen i Lindesberg. Därtill att 
Ann Guldbrand, Sara Jonsson och Lena Vinnerås deltar på träffen i Nora.  
 
att en träff i Hällefors kommun anordnas den 27 april kl. 18.00 i 
Kommunhuset, Plenisalen, och att handläggarna Sara Jonsson och 
Pirjo Nilsson deltar tillsammans med Hällefors representant i nämnden 
Siv Sander (S). Ersättarna ska meddelas att även de är välkomna på dessa 
träffar. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Nämndens ledamöter och ersättare 
Handläggarna 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 

 
Ön § 23   
 
Information till allmänheten om 
Överförmyndarnämndens verksamhet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås (S) informerar om att handläggarnas 
telefontider samt mejladresser finns på kommunernas hemsidor. Där bör 
även finnas information om besökstider och uppgifter om nämndens 
ledamöter.  
 
Ordförande Lena Vinnerås Yrkar 
att nämnden uppdrar åt handläggarna Ann Guldbrand och Sara Jonsson 
att se över informationen på hemsidorna. 
 
att en annons införs i Nerikes Allehanda med kontaktuppgifter till 
myndigheten samt en invit till allmänheten om att nämnden alltid behöver 
frivilliga som kan ställa upp som gode män/förvaltare. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt yrkandena.  
 
_________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
 

Ön § 24   
 
Arvoden till gode män och förvaltare i nämndens 
område samt arvode för uppdraget att bevaka rätt 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden diskuterar arvodesnivåerna till gode män och 
förvaltare i nämndens område. Nivåerna är idag olika beroende på i 
vilken kommun huvudmannen är folkbokförd. Utgångspunkten för 
arvodesbesluten är SKL:s cirkulär 07:74.  
 
I ett uppdrag som god man eller förvaltare ingår en eller fler av 
nedanstående uppgifter. 
 
1. Förvalta egendom 

2. Bevaka rätt 

3. Sörja för person 

I arvodesbesluten delas ersättningen upp i en del för förvaltning av 
egendom och en del för personlig omvårdnad. Enligt SKL:s cirkulär 
07:73 ingår allt som oftast ersättningen för att bevaka rätt i ersättningen 
för att förvalta egendom eller personlig omvårdnad. Tidigare 
överförmyndare har hanterat ersättningen för att bevaka rätt på olika sätt. 
 

 Förslag till beslut 
Handläggare Sara Jonsson föreslår att nämnden fattar ett beslut som 
innebär att samma principer gäller för hela nämndens område men ger 
inte förslag på beloppsnivåer. Sara Jonsson föreslår även att nämnden 
beslutar att ungefärligen samma arvodesnivåer som beslutats 2010 i 
Hällefors kommun ska gälla även 2011 för uppdrag där huvudmannen är 
folkbokförd i Hällefors kommun. Det senare är viktigt för att 
handläggningen av Hällefors årsräkningar ska kunna fortskrida.  
 
Sara Jonsson föreslår slutligen att nämnden beslutar att uppgiften att 
bevaka någons rätt inte ersätts specifikt, men att ersättning ges – antingen 
inom ramen för förvaltning av egendom eller för personlig omvårdnad – 
om uppgiften att bevaka rätt har varit omfattande.  
 
Under nämndens överläggning framkommer det att det inte finns någon 
möjlighet att fatta beslut om arvodesnivåerna redan på detta 
sammanträde. Det krävs först och främst att handläggarna har granskat 
tillräckligt med årsräkningar för att kunna ge ledamöterna en helhetsbild 
av arvodesnivåerna. Margareta Lagerlöf (M) framhåller vikten av att 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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nämnden måste bli tydlig med vad uppdraget som god man innebär och 
att uppdraget i grunden är ideellt. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att arvodesnivåerna i Hällefors kommun bibehålls i största möjliga mån 
2011. 
 
att nämnden gör en översyn av arvodesbesluten i hela norra länsdelen 
under året mot bakgrund av SKL:s cirkulär 07:74.  

 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
Ön § 25   
 
Arvoden till gode män för ensamkommande barn och 
ungdomar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Arvoden till gode män för ensamkommande barn och ungdomar betalas 
ut av kommunen som återkräver motsvarande belopp av Migrationsverket 
kvartalsvis.  
 
Riktlinjerna i SKL:s cirkulär 07:74 säger att ersättningen bör ligga på 
200 kr per timme och att andra utlägg ersätts mot uppvisande av kvitton. 
 
Förslag till beslut 
Handläggare Sara Jonsson föreslår att nämnden beslutar att arvodet ska 
ligga på 200 kr per timme och att andra utlägg ersätts mot uppvisande av 
kvitton. 
 
Yrkande 
Ordförande Lena Vinnerås (S) yrkar att nämnden beslutar enligt förslag 
med tillägget att 35 kr per timme ska utgå för resa utan barn inom 
uppdraget. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget med tillägg. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomiavdelningen i Hällefors kommun 
Ekonomiavdelningen i Lindesbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Ljusnarsbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Nora kommun 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-04-07  

 
 
 

Ön § 26   
 
Arvoden till särskilda förordnade vårdnadshavare  
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämndens beslut om arvoden till särskilda förordnade 
vårdnadshavare avser ersättning för ekonomisk förvaltning. Övrig 
ersättning beslutas av socialnämnden i respektive kommun. 

 
Förslag till beslut 
Handläggare Sara Jonsson föreslår att nämnden beslutar att 500 kr per 
månad ska utgöra arvodet till särskild förordnad vårdnadshavare för 
ekonomisk förvaltning. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomiavdelningen i Hällefors kommun 
Ekonomiavdelningen i Lindesbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Ljusnarsbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Nora kommun 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 27 
 
Arvoden till gode män för ensamkommande barn och 
ungdomar med uppehållstillstånd 
 
 
Ärendebeskrivning 
När ett ensamkommande barn har fått uppehållstillstånd ska 
socialnämnden se till att barnet får en vårdnadshavare. Beslutet tas av 
tingsrätten men socialnämnden föreslår lämplig person. Ibland tar det tid 
innan nämnden hittar en lämplig person som tackar ja till uppdraget och 
då står gode mannen kvar i vårdnadshavares och förmyndares ställe. 
Ersättning åt dessa gode män ska beslutas av Överförmyndarnämnden. 
 
Förslag till beslut 
Handläggare Sara Jonsson föreslår att nämnden beslutar att 500 kr per 
månad ska utgöra arvodet till gode män för ensamkommande barn och 
ungdomar som har fått uppehållstillstånd. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 

  
 
 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomiavdelningen i Hällefors kommun 
Ekonomiavdelningen i Lindesbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Ljusnarsbergs kommun 
Ekonomiavdelningen i Nora kommun 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 28 
 
Begäran om entledigande av god man 

 
 
 
Ön § 29 
 
Begäran om medgivande till uttag från 
överförmyndarspärrat konto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 30 

 
Begäran om ledighet 
 
 
Ärendebeskrivning 
Pirjo Nilsson har i en skrivelse begärt ledighet från uppdraget som 
ordförande i Överförmyndarnämnden till och med den 31 december 
2011, med anledning av ändrade arbetsförhållanden. Som stöd för 
begäran åberopas § 8 i Överförmyndarnämndens reglemente. 
 
Ordförande Lena Vinnerås (S) meddelar att vice ordförande fullgör 
ordförandens uppgifter under den tiden och att nämnden enligt § 8 i 
reglementet kan utse vice ordförande för perioden till och med den 
31 december 2011.  
 
Yrkande 
Lena Vinnerås yrkar att nämnden utser Siv Sander (S) till vice ordförande 
från och med 1 april 2011 till och med 31 december 2011.  
 
 
Överförmyndarnämnde beslutar 
enligt yrkandet.   

 
_________ 

 
Expediering: 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
     
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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