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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-05-05 

 
Plats och tid                       Kommunhuset, Kopparberg                                          Tid:  14.00 – 16.45 

 
Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 

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

Övriga deltagande Sara Jonsson, handläggare/sekreterare 
Ann Guldbrand, handläggare 
 

Utses att justera Margareta Lagerlöf  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2011-05-11 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer: 31 – 39  

  Sara Jonsson  
 

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

  Lena Vinnerås                  
 

 
 
Justerande          …………………………………………………………………………. 
                   Margareta Lagerlöf 
 

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 
Sammanträdesdatu
m 
 

2011-05-05 

Datum för 
anslags 
uppsättning 

2011-05-13 Datum för 
anslags nedtagande 2011-06-13 

                                   
 
 
 
 
 
Underskrift                                        
 

Kommunkansliet, Kopparberg 
 
 
 

…………………………………………………………… 
 Sara Jonsson                                                               

 

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

 2011-05-05 

 
 

 

Ön § 31 
 
Ekonomisk uppföljning april 2011 
 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnden delges verksamhetens ekonomiska situation för första 
kvartalet 2011. Ordförande Lena Vinnerås (S) meddelar att 
kvartalsbudgeten har överskridits och att detta beror på icke 
budgeterade löner under januari och februari månader.  
 
Lena Vinnerås presenterar muntligt sin prognos för hela året. Enligt 
budget ser de ekonomiska utsikterna för verksamheten bra ut. Utav 
1 099 000 kr som är budgeterat beräknas 1 055 000 utnyttjas enligt 
prognosen.  
 
Yrkande 
Bertil Jansson (M) yrkar att ekonomisk uppföljning för 
Överförmyndarnämndens verksamhet avseende ensamkommande barn 
och ungdomar ska presenteras under nästa sammanträde den 9 juni. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt yrkandet och att i övrigt lägga informationen till handlingarna.  

 
_________ 
 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer  
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-05-05 

 
 
Ön § 32 

 
Förslag till budget 2012 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås (S) och administrativ chef över 
överförmyndarverksamheten Charlotte Dahlbom har upprättat ett 
förslag till budget för nästkommande år.  
 
Yrkande 
Lena Vinnerås yrkar att nämnden föreslår budgetberedningarna i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner att anta en 
totalbudget om 1 122 000 kr att fördelas enligt § 4 i föreliggande 
avtal. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt yrkandet.  
 
________ 

 
Expediering: 
Ekonomichef Bo Wallströmer + handling 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-05-05 

 
 
 

Ön § 33 
  

Information om riktlinjer för mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs 
kommun 
 
 
Ärendebeskrivning 
Individ- och familjeomsorgen i Ljusnarsbergs kommun (IFO) har tagit 
fram ett förslag till riktlinjer för handläggningen kring mottagandet av 
ensamkommande barn och ungdomar i Ljusnarsbergs kommun. 
Riktlinjerna har fastslagits i sociala utskottet samt kommunstyrelsen i 
Ljusnarsberg. Riktlinjerna har dock inte kommunicerats med 
Överförmyndarnämnden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 april 2011 
(§ 126) att bevilja sociala utskottet möjlighet att vid behov genomföra 
redaktionella och mindre genomgripande justeringar av antagna 
riktlinjer.    
 
Yrkande 
Ordförande Lena Vinnerås (S) yrkar att nämnden föreslår 
sociala utskottet att göra följande ändringar. 
 
Att 

• sista st. sid. 13 stryks i sin helhet förutom sista mom. ”Gode 
mannen skall ha barnets eller den unges bästa för ögonen och 
fatta beslut i samråd med barnet eller den unge” 

• omformulera sista p. sid. 25 och lägga till att 
Överförmyndarnämnden ombesörjer återkraven till 
Migrationsverket avseende gode männens arvoden 

• ordet överförmyndaren i översta st. sid. 14 ändras till 
Överförmyndarnämnden 

 
Lena Vinnerås tillägger att betydelsen av sista mom., andra st. under 
rubriken Den gode mannens uppdrag på sid. 13, är att det är IFO:s 
skyldighet att hålla kontakt med den gode mannen. Således kan inte 
kraven enligt sista st. sid. 13 ställas på den gode mannen. 
 
Yrkande 
Bertil Jansson (M) yrkar att de två sista mom. innan rubriken Den 
gode mannens uppdrag på sid. 13, ”En god man har rätt att bli 
entledigad från sitt uppdrag på egen begäran. En god man som 
missköter sitt uppdrag skall entledigas från sitt uppdrag” ska strykas.  

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt Lena Vinnerås yrkande, samt enligt Bertil Janssons yrkande 
med motiveringen att stycket i övrigt handlar om upphörande av 
godmanskap och att det därför uppstår missförstånd att beskriva att en 
god man kan bli entledigad från sitt uppdrag.  
 
________ 
 
Expediering: 
Sociala utskottet (Ljusnarsbergs kommun) 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 

 2011-05-05 

 
 
Ön § 34 

  
Rapport från träffar med ställföreträdare  
 
 
Ärendebeskrivning 
Under april månad har representanter från Överförmyndarnämnden 
inbjudit till träffar för alla ställföreträdare i nämndens område. Den 
12 april besökte nämnden Lindesberg, den 19 april Nora och den 27 
april Hällefors.  
 
Dessutom presenterade handläggarna Ann Guldbrand och 
Sara Jonsson, samt administrativ chef över 
överförmyndarverksamheten Charlotte Dahlbom, den nya nämnden 
den 15 mars på årsmötet för Föreningen frivilliga samhällsarbetare i 
Tingshuset i Kopparberg. 
 
På träffarna beskrevs nämndens organisation och annat som befanns 
viktigt att informera om för ställföreträdarna i just den kommunen. 
Överlag var träffarna uppskattade och följande synpunkter framhölls. 
 

• Det önskas mer information om vad uppdraget som god man 
och förvaltare inbegriper. 

• Det önskas utbildning i Överförmyndarnämndens regi minst en 
gång per år. 

• I Lindesbergs kommun önskades att handboken för gode män 
delades ut till alla, precis som det har gjorts i övriga kommuner 
till nya ställföreträdare.  

• I Lindesberg uttrycktes ett behov om ett bokföringsprogram 
speciellt anpassat för uppdraget som god man eller förvaltare.  

• Det finns ett särskilt behov av att anordna en utbildning för 
föräldrar som är gode män åt sina funktionshindrade barn. 

 
I Hällefors kommun ansågs inte samma behov av utbildning föreligga 
och det blev många frågor om godmanskap för ensamkommande barn 
och ungdomar. På träffen deltog två banktjänstemän från Swedbank 
som upplevde att de fick viktig information om placering till och från 
överförmyndarspärrade konton.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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 Sammanträdesdatum 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
Nora kommuner 
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Ön § 35 

  
Nulägesrapport från verksamheten 
 
 
Ärendebeskrivning 
Handläggarna Ann Guldbrand och Sara Jonsson ombeds beskriva den 
aktuella arbetssituationen. Ann Guldbrand delar arbetsrum med 
handläggare Pirjo Nilsson vilket är påfrestande för båda två och 
handläggningen av ärenden blir inte effektiv. Det är speciellt 
besvärligt när någon av handläggarna får besök. Rummet är litet för 
två personer och det är tänkt att handläggarna ska flytta till ett större 
rum snart. Det är dock tveksamt om detta skulle påverka 
arbetssituationen till det bättre.  
 
Ärendemängden presenteras och det konstateras att många nya 
ärenden har tillkommit under de fyra första månaderna på året samt att 
ungefär 200 årsräkningar av 550 har granskats hittills. 
Arbetsbelastningen har förorsakat mycket övertidarbete från både 
Ann Guldbrand och Sara Jonsson. 
 
Det förmedlas även att personal inom individ- och familjeomsorgen i 
Hällefors kommun (IFO) inte respekterar att 
överförmyndarhandläggarna tar sitt ansvar för handläggningen av 
godemanskapen för ensamkommande barn och ungdomar i 
Hällefors kommun. Detta har tagit tid och kraft från Pirjo Nilsson och 
Sara Jonsson. 
 
Nerikes Allehanda har varit på besök i kommunhuset och intervjuat 
handläggarna om den nystartade verksamheten. Artikeln är ännu inte 
publicerad men kommer troligtvis att förmedla en positiv bild av den 
nya organisationen. 
 
Yrkande 
Jerry Elvin (S) yrkar att nämnden beslutar att administrativ chef över 
överförmyndarverksamheten Charlotte Dahlbom ska presentera ett 
färdigt förslag till planerade åtgärder för en förbättrad arbetsmiljö på 
nästa nämndsammanträde den 9 juni 2011. I synnerhet gällande att två 
handläggare i dagsläget delar rum. 
 
 
 
Yrkande 
Ordförande Lena Vinnerås (S) yrkar att nämnden ska uppdra åt 
administrativ chef över överförmyndarverksamheten Charlotte 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Dahlbom att informera IFO om Överförmyndarnämndens ansvar vid 
mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar i Hällefors och 
Ljusnarsbergs kommuner. 
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt yrkandena och lägger övrig information till handlingarna. 
 
________ 
 
Expediering: 
Charlotte Dahlbom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och  
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 2011-05-05 

 
 
Ön § 36 

  
Utbildning i datorprogrammet Wärna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Lena Vinnerås (S) berättar att Argentum, företaget som 
tillhandahåller datorprogrammet som handläggarna utnyttjar i tjänsten, 
anordnar endagsutbildningar för en kostnad om ca: 9 500 kr exkl. 
omkostnader.  
 
Administrativ chef över överförmyndarverksamheten 
Charlotte Dahlbom har tidigare inte godkänt att handläggarna får en 
sådan utbildning med hänsyn till den ansträngda ekonomiska 
situationen. Dock förväntas intäkter inkomma, vilka kommer att bidra 
till en ökad likviditet. Lena Vinnerås konstaterar att kostnaden för 
utbildningen skulle rymmas inom Överförmyndarnämndens 
budgetram.  
 
Yrkande 
Lena Vinnerås yrkar att handläggarna bokar en endagsutbildning till 
ett datum direkt efter semesterperioden.  
 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 2011-05-05 

 
 
Ön § 37 

  
Förstärkning av en handläggare  
 
 
Ärendebeskrivning 
Efter ordförande Lena Vinnerås (S) genomgång med administrativ 
chef över överförmyndarverksamheten Charlotte Dahlbom om 
handläggarnas arbetssituation, har dessa utarbetat ett förslag att inom 
budgetramen anställa ytterligare en handläggare för att granska 
årsräkningar på halvtid under en månad. 
 
Charlotte Dahlbom har beräknat kostnaderna för detta. Lena Vinnerås 
har vidtalat en person som är beredd att ställa upp som handläggare 
snarast.  
 
Yrkande 
Lena Vinnerås yrkar att nämnden föreslår Charlotte Dahlbom att 
anställa en handläggare på femtio procent under en månad 
(motsvarande 80 timmar), med motiveringen att det skulle skapa en 
bättre arbetssituation för handläggarna, för att det skulle resultera i att 
ställföreträdarna får sina arvoden i rimlig tid och för att det skulle 
bidra till mer rättsäkerhet. 
   
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
enligt förslaget. 
 
________ 
 
Expediering: 
Charlotte Dahlbom  
Ekonomichef Bo Wallströmer  
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
 
 
 
 
 
 

 
Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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