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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2012-11-07 

 
Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  13.00–14.15 

  
 

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

Övriga deltagande Thomas Abrahamson, sekreterare 
Bo Wallströmer, verksamhetschef 
Anna-Lena Gudmundsson, överförmyndarhandläggare, § 52 
Ann Guldbrand, överförmyndarhandläggare, § 52 
 

Utses att justera Siv Sander 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2012-11-23 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        52–55 

 Thomas Abrahamson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Lena Vinnerås                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Siv Sander   
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2012-11-07 

Datum för 
anslags uppsättning 2012-11-26 Datum för 

anslags nedtagande 2012-12-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet, Ljusnarsbergs 
kommun 

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

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 52   
 
Nulägesrapport 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Bo Wallströmer och överförmyndarhandläggarna 
Anna-Lena Gudmundsson och Ann Guldbrand redogör för aktuella 
frågor vid överförmyndarenheten: invånarregister, handläggarönskemål 
om extrapersonal vid förväntat överskott, enhetliga rutiner, några nya 
gode män, stödet från Örebro kommuns överförmyndarkansli, förbättrad 
information på webbplatsen m m.   
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 53   
 
Budget 2013 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetschef Bo Wallströmer informerar om att budgetförslaget 
korrigerats något med avseende på antal ärenden per kommun. Han ut-
trycker åsikten att kostnadsfördelningen för överförmyndarverksamheten 
2014 och därefter borde baseras på invånarantalet och inte på antalet 
ärenden. 
 
Beträffande utökningen av handläggartjänsterna konstateras att det skall 
vara tre heltidstjänster med allmän kompetens för uppgifterna. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna budgetkorrigeringen, att 
ledigförklara en handläggartjänst på heltid med allmän kompetens för 
uppgifterna och att uppdra åt Bo Wallströmer att undersöka intresset för 
att fr o m 2014 fördela kostnaderna mellan kommunerna enligt invånar- i 
stället för ärendeantalet. 
 
_________ 
 
Expediering (inkl handling): 
Verksamhetschef Bo Wallströmer 
Kommunstyrelsen 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Nora kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 54   
 
Nyckeltal 
  
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämndens vision, värdegrund och mål för 2012 innehåller 
målet att fastställa nyckeltal för verksamheten. Vid nämndens samman-
träde den 3 oktober 2012 (§ 48) lämnade ordförande Lena Vinnerås för-
slag till nyckeltal att rapporteras med jämna mellanrum. Det beslutades 
att ledamöterna till dagens sammanträde skulle överväga såväl de före-
slagna som andra nyckeltal och lämpliga rapportintervall. 
 
Ledamöterna betonar betydelsen av fungerande datasystem för att under-
lätta framtagandet och rapporteringen av nyckeltal. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att följande nyckeltal och rapportinter-
vall skall gälla: 
antal godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap per kommun, med 
eller utan redovisningsskyldighet – kvartalsvis  
antal granskningar, års-, del- och slutredovisningar per kommun – april, 
juni, september 
antal anordnade ärenden för tingsrätten – kvartalsvis   
antal yttranden till tingsrätten – kvartalsvis   
antal muntliga förhandlingar – kvartalsvis  
antal nya ärenden per kommun – kvartalsvis  
antal avvisade ärenden – kvartalsvis  
antal avslutade ärenden per kommun – kvartalsvis  
huvudmannens andel av arvodesbetalningen per kommun – halvårs- och 
årsvis 
genomsnittsarvodet – årsvis (verksamhetsberättelsen) 
samlade förmögenheten under nämndens tillsyn – årsvis (verksamhets-
berättelsen) 
diagram över antal huvudmän per kommun – årsvis (verksamhetsberätt-
elsen) 
diagram över huvudmännens åldersfördelning per kommun – årsvis 
(verksamhetsberättelsen). 
 
_________ 
 
Expediering: Överförmyndarhandläggarna 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 55    
 
Utredningsuppdrag – ersättning till gode män för 
ensamkommande barn 
  
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden behandlade den 14 juni 2012 (§ 35) en av 
dåvarande administrativa chefen Charlotte Dahlbom väckt fråga om 
schablonersättning per månad i stället för timersättning till god man för 
ensamkommande barn tills uppehållstillstånd beviljas. Man uppdrog åt 
henne att återkomma med förslag till schablonersättning. 
 
Charlotte Dahlbom har muntligen uttryckt uppfattningen att schablon-
ersättning inte bör införas. Verksamhetschef Bo Wallströmer föreslår att 
man tar in några exempel på sådan ersättning från andra kommuner. 
 
Beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att till nästa sammanträde redovisa 
exempel på schablonersättning i andra kommuner.  
 
_________ 
 
Expediering: 
Verksamhetschef Bo Wallströmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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