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Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  13.00–16.00 

  
 

Beslutande Lena Vinnerås (S), ordförande 
Siv Sander (S) 
Jerry Elvin (S)  
Bertil Jansson (M) 
Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare  
 
 

Övriga deltagande Thomas Abrahamson, sekreterare 
Charlotte Dahlbom, administrativ chef  
 
 

Utses att justera Jerry Elvin 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-02-17 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     1–6 

 Thomas Abrahamson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Lena Vinnerås                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Jerry Elvin   
              

 

 

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

Organ              Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 2012-02-01 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-02-17 Datum för 

anslags nedtagande 2012-03-12 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet, Ljusnarsbergs 
kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Thomas Abrahamson                                   

 

 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 1   
 
Vision, värdegrund, mål och verksamhetsplan 2012 
 
 
Ärendebeskrivning 
I en promemoria daterad 24 oktober 2011 har administrativa chefen 
Charlotte Dahlbom tillsammans med handläggarna lagt förslag till 
vision, värdegrund, mål och verksamhetsplan för överförmyndarenheten 
2012. Vid nämndens sammanträde den 1 december 2011 diskuterades 
förslaget. Ordförande Lena Vinnerås har kompletterat materialet med 
utkast till kännetecken och mål för verksamheten. 
 
Konstateras att nämnden skall ange vad som skall utföras och tjänste-
mannaorganisationen hur. Därför skall verksamhetsplan inte ingå som en 
del i det aktuella styrdokumentet.  
 
Diskussionen i ärendet resulterar i följande lydelse av 
 

Vision, värdegrund och mål för överförmyndarnämndens i norra 
Örebro län verksamhet     
Överförmyndarnämnden är en myndighet vars verksamhet, med 
huvuduppgiften att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och  
gode män, regleras av föräldrabalken. 

Vision  
Överförmyndarenheten ska vara en kvalificerad resurs i norra läns-
delens kommuner för att ge huvudmännen trygghet. 

Värdegrund 
Överförmyndarenhetens arbete utgår från  
- respekt för den enskilde, 
- ett empatiskt och engagerat förhållningssätt,  
- att den enskilde görs delaktig och ges möjlighet att utvecklas och ta 
eget ansvar (så långt det är möjligt). 

Verksamhetsidé 
Enheten bärs av principen att alla åtgärder ska vara till gagn för den 
enskilde. Enhetens uppdrag är att rekrytera, utbilda och stödja ställ-
företrädare såsom gode män, förvaltare och förmyndare. Enheten 
utövar tillsyn över gode män, förvaltare, förmyndare och särskilt 
förordnade vårdnadshavare. Enheten informerar allmänheten och 
övriga myndigheter om verksamheten. 

Verksamheten kännetecknas av 
- rättssäkerhet, 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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- tillgänglighet, 
- god kunskapsnivå, 
- enhetliga rutiner,  
- information, 
- gemensamma värderingar och förhållningssätt. 

Personal 
Enheten består av 2,0 handläggare som arbetar med handläggning och 
rekrytering av gode män, förvaltare och förmyndare inom sam-
verkanskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
Till det tillkommer visst administrativt stöd. Enheten har förstärkts 
med 0,5 handläggare enligt avtal med Hällefors och Ljusnarsberg för 
handläggning av ärenden gällande ensamkommande flyktingbarn. 
Administrativ chef för enheten är socialchefen. 
Ekonomi 
Verksamheten finansieras av de samverkande kommunerna enligt 
principen procentuell fördelning efter antal ärenden vid fastställd 
tidpunkt. Förslag till budget för nästkommande år läggs fram av över-
förmyndarnämnden senast 1 maj och sänds till respektive kommun för 
beredning och beslut. Arvode till gode män, förvaltare och förmynd-
are, som inte betalas av den enskilde, belastar respektive kommun. 
Beslut om arvode fattas på delegation av handläggare på överför-
myndarenheten. 

Mål 
(utvärderas årligen i december) 
- Ökad kännedom om överförmyndarnämndens verksamhet hos 
kommunala förvaltningar och allmänheten 
- Ökad tillgänglighet av information 
- Enhetliga arvodesprinciper 
- Fastställa nyckeltal för verksamheten 
- Höja kompetensen hos handläggare, gode män och förvaltare 
- 75 % av årsredovisningarna är granskade före 15 juni 
- Korta handläggningstider 
- Professionellt och konsultativt förhållningssätt gentemot alla som 
kommer i kontakt med verksamheten 
- Uppföljning av organisationen och bemanningen 

 
I sammanhanget har handläggarna uttryckt önskemål om ett namn på 
överförmyndarnämnden som skulle vara enklare att använda än ”överför-
myndarnämnden för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 
kommuner” och samtidigt syfta på det geografiska området, t ex Bergs-
lagens överförmyndarnämnd. 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa vision, värdegrund och 
mål för överförmyndarnämndens i norra Örebro län verksamhet i enlig-
het med ovanstående lydelse samt att uppdra åt kanslisekreterare Thomas 
Abrahamson att undersöka möjligheterna till namnbyte på nämnden. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 
Handläggarna 
Kanslisekreterare Thomas Abrahamson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 2   
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2011  
 
 
Ärendebeskrivning 
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2011 – det första året för den 
gemensamma överförmyndarnämnden för Hällefors, Lindesbergs, 
Ljusnarsbergs och Nora kommuner – presenteras. Verksamheten visar ett 
överskott med 4 000 kronor. Den har i mycket präglats av hanteringen av 
de tidigare akterna och införandet av enhetliga rutiner samt hög arbets-
belastning i övrigt. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna bokslutet och verksam-
hetsberättelsen för 2011 till kommunfullmäktige. 
 
_________ 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 3   
 
Rapport till revisorerna 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet den 1 december 2011 (§ 68) framkom att revisorerna 
önskade en kortare rapport om hur det fungerar med den gemensamma 
nämnden. 
 
Ordförande Lena Vinnerås har i en skrivelse sammanfattat det första 
årets verksamhet. Hon beskriver den politiska organisationen, tjänste-
mannaorganisationen och verksamhetens bedrivande. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till 
revisorerna. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Revisorerna 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 4    
 
Överförmyndarenhetens organisation 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid sammanträdet den 1 december 2011 (§ 71) informerade  
administrativa chefen, socialchef Charlotte Dahlbom, om den pågående 
diskussionen om hennes och handläggarnas arbetssituation och om hon 
eller kommunchefen skall vara chef för överförmyndarenheten. 
 
Juristen Jan Wallgren har jämfört överförmyndarnämndens verksamhets-
område med riktvärden för riket och funnit att antalet ärenden är 654 
(exkl ensamkommande barn) men utifrån invånarantalet borde vara 455, 
att skillnaden kan bero på åldersstruktur, vårdinstitutioner, krav från 
socialtjänsten och generös tillämpning av regelverket, att antalet ärenden 
per heltidstjänst är 327 men borde vara 220 samt att ärendeökningen 15 
procent per år i stället för 10 påverkas av psykiatrireformen, åldrande 
befolkning och krav från socialtjänsten. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att bjuda in kommunchef Tommy 
Larserö till nästa sammanträde för en diskussion i frågan och att sedan 
behandla denna i samband med budgetarbetets påbörjande. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Kommunchef Tommy Larserö 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 5    
 
Sammanträdestidpunkt 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt sammanträdesordningen skall nämndsammanträdena börja  
kl 14.00. Frågan om ändrad tidpunkt diskuteras. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att börja sammanträdena kl 13.00.  
 
_________ 
 
Expediering: 
Ledamöter och ersättare 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 
Handläggarna 
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Ön § 6    
 
Avtal om handläggning rörande ensamkommande barn 
och ungdomar 
 
 
Ärendebeskrivning 
Mellan Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner finns ett avtal om 
finansiering av överförmyndarhandläggare för ensamkommande barn 
och ungdomar vilket gäller t o m den 30 april 2012. Ljusnarsbergs 
kommun har beslutat om 25 % handläggartjänst till utgången av augusti 
2012. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att hos Hällefors kommun begära en 
förlängning av avtalet senast den 29 februari 2012.   
 
_________ 
 
Expediering: 
Hällefors kommun 
Administrativ chef Charlotte Dahlbom 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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