
  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        1 (8) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2014-10-01 

 
Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid: 14.55 – 17.05 

  
 

Beslutande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Lena Vinnerås (S), Nora 
Bertil Jansson (M), Lindesberg 

Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
Anna-Lena Gudmundsson, överförmyndarhandläggare § 42 

Utses att justera Lena Vinnerås 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2014-10-15 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        41–47 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Pirjo Nilsson                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Lena Vinnerås 
              

 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2014-10-01 

Datum för 
anslags uppsättning 2014-10-15 Datum för 

anslags nedtagande 2014-11-10 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 41  Dnr ÖN 027/2014 
 
Ekonomisk rapport 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
30 september 2014 gällande kostnader för den gemensamma 
överförmyndarnämnden och dess förvaltning exklusive den del som rör 
gode män för ensamkommande barn och ungdomar, arvoden till gode 
män samt arvode till ledamöter i överförmyndarnämnden enligt följande: 
 
 Utfall Period- Av-  Års- 
 (tkr) budget  vikelse budget 
  (tkr) (tkr) (tkr) 
Personalkostnader 864,5 865,5 1,0  1 167,1 
Övriga 
verksamhets-
kostnader 231,2 198,1 - 33,1 264,2 
Summa 1 095,7 1 063,6 - 32,1 1 431,3 
 
Angående övriga verksamhetskostnader föreligger under perioden flera 
kostnader av engångskaraktär som porto för utskick till gode män och 
förvaltare, enkätundersökning och betalning av licenser som avser 
helåret men som ej periodiserats. Vidare finns kostnader för 
kompetensutbildning för överförmyndarnämndens ledamöter som 
överstiger budget. 
 
Prognosen är att verksamheten 2014 är ett ekonomiskt resultat med ett 
mindre underskott gentemot budget. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Expediering: 
Medlemskommunerna + handling 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 42  Dnr ÖN 029/2014 
 
Uppföljning av förvaltningens verksamhet 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson och överförmyndarhandläggare  
Anna-Lena Gudmundsson redovisar diverse statistik som uppföljning av 
förvaltningens verksamhet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen. 
 
_________ 
 
g 
 

  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 43  Dnr ÖN 055/2014 
 
Förslag till budget 2015 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson presenterar ett preliminärt förslag till 
budget för överförmyndarnämndens verksamhet 2015. I förslaget har 
justeringar gjorts av personalkostnaderna utifrån överenskommelsen 
mellan kommunerna i norra Örebro län med anledning av Lindesbergs 
kommuns och Nora kommuns avtal med Migrationsverket om 
mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Kostnaderna för 
avtalet om stöd från Örebro kommun har tagits bort då avtalet är uppsagt. 
Högre kostnader 2015 än 2014 har budgeterats för porto. 
 
Beträffande kostnader för utbildning av ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden, har kanslichef Anders Andersson en dialog med 
kommunchef Bo Wallströmer rörande om dessa kostnader skall 
budgeteras inom överförmyndarnämndens verksamhet eller respektive 
kommun skall budgetera och bekosta dessa utbildningar. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders Andersson 
fortsatt ha dialog med kommunchef Bo Wallströmer i Ljusnarsbergs 
kommun angående kostnader för utbildning av ledamöter och ersättare i 
överförmyndarnämnden. Vidare beslutar överförmyndarnämnden att 
godkänna redovisningen av det preliminära förslaget till budget 2015. 
 
_________ 
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Ön § 44  Dnr ÖN 054/2014 
 
Information, Promemorian Fulltidsfullmakter  
(Ds 2014:16) 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringskansliet, genom Justitiedepartementet, har presenterat 
promemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16). I promemorian föreslås 
bland annat att det införs en ny typ av fullmakter, framtidsfullmakter, 
som är giltiga när en fullmaktsgivare på grund av psykisk störning, 
sjukdom, skada eller liknande förhållande är ur stånd att ha hand om de 
angelägenheter som fullmakten avser. Fullmäktigen skall, med stöd av 
medicinskt underlag, avgöra när denna tidpunkt har inträtt. Framtids-
fullmakten skall registreras hos överförmyndaren. Om någon 
uppmärksammar överförmyndaren på att fullmäktigen gör sig skyldig till 
exempel missbruk eller försummelse vid utövandet av uppdraget, skall 
överförmyndaren kunna ingripa i fullmaktsförhållandet och besluta att 
fullmäktigen inte längre får bruka framtidsfullmakten. 
 
I promemoria anges att förslagen inte bedöms medföra några 
merkostnader för kommunerna. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med yttrande 
över promemorian daterat den 19 september 2014, där det bland annat 
anges att SKL tillstyrker att regler om framtidsfullmakter införs i svensk 
rätt samt avstyrker att framtidsfullmakter skall registreras, och om detta 
krav kvarstår, avstyrks att registrering skall ske hos överförmyndaren 
utan detta bör ske i en myndighet med nationell basis.  
 
SKL reagerar starkt på att det bedöms i promemorian att 
överförmyndarens ökade uppgifter ej kommer att medföra ökade 
kostnader, enligt SKL kommer förslaget att medföra kostnadsökningar 
för kommunerna som måste kompenseras enligt finansieringsprincipen. 
 
Överförmyndarnämnden tar del av ovanstående material som 
information.  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. Vidare uttalar 
överförmyndarnämnden att den delar de synpunkter som framförts i 
SKLs yttrande. 
 
_________ 
Expediering: 
Medlemskommunerna  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 45  Dnr ÖN 053/2014 
 
Information, lagändring utifrån Civilutskottets 
betänkande 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode 
män och förvaltare, SFS 2014:886 och SFS 2014:887 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen har beslutat om ändring i Föräldrabalken och Offentlighets- 
och sekretesslagen utifrån Civilutskottets betänkande 2013/14:34 Bättre 
förutsättningar för gode män och förvaltare. Lagändringarna innebär 
bland annat följande: 

• Överförmyndaren ansvarar för att gode män och förvaltare 
erbjuds den utbildning som behövs. 

• Överförmyndaren kan befria ett dödsbo efter en förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare, från skyldigheten att lämna 
en årsräkning eller sluträkning eller besluta att sådana räkningar 
får lämnas i förenklad form. 

• Rätten får i ärende om godmanskap eller förvaltarskap uppdra åt 
överförmyndaren inhämta läkarintyg och yttranden från bland 
annat anhöriga. 

• Rätten får begära att överförmyndaren skall lämna förslag på en 
god man eller förvaltare. 

• Sekretess skall gälla hos överförmyndare i ärenden enligt Lagen 
om god man för ensamkommande barn för uppgift om enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. 

• Överförmyndaren eller överförmyndarnämnden skall lämna de 
uppgifter om sin verksamhet som är nödvändiga för att 
länsstyrelsen skall kunna föra statistik om överförmyndarnas 
verksamhet. 

 
Ändringen i Föräldrabalken träder i kraft den 1 januari 2015 och i 
Offentlighets- och sekretesslagen den 1 september 2014. 
 
Överförmyndarnämnden tar del av del av Civilutskottets betänkande och 
lagändringarna enligt Svensk Författningssamling (SFS). 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 46   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande: 
 

• Ljusnarsbergs kommun har inlett sin budgetprocess och enligt 
föreliggande tidsplan kommer kommunfullmäktige anta budget 
vid sammanträde den 11 december 2014. Budgetberedning har 
avhållits den 24 september 2014 och budgetberedningar är 
planerade till den 22 oktober 2014 och 12 november 2014. 

• Överförmyndarhandläggarna kommer att tillsammans med 
personal från överförmyndarförvaltningen i Örebro kommun delta 
i en kompetensutveckling den 14 november 2014. 

• En överförmyndarhandläggare kommer att delta i utbildning i 
framställning och vidareförädling av statistik i datasystemet 
Wärna den 2 december 2014 samt samtliga tre överförmyndar-
handläggare skall delta i användarkonferens den  
3 december 2014. 

• Övervägande görs om inköp av ytterligare en modul till 
datasystemet Wärna. Denna modul avser uppföljning av gode 
män och förvaltare. 

• Ljusnarsbergs kommun överväger införskaffande av modul till 
datasystemet VIVA vilket skall underlätta processen med 
återsökning av medel från Migrationsverket. I samband med detta 
skall undersökas även huruvida överförmyndarförvaltningen skall 
ha licens till denna modul. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 
 
  

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ön § 47   
 
Information, ärende rörande felaktig utbetalning av 
arvode 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden behandlade vid sammanträde den  
27 augusti 2014 § S 37 ärende rörande felaktig utbetalning till förvaltare. 
 
Ordförande Pirjo Nilsson (S) informerar om bakgrunden till det aktuella 
ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
 
 
 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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