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00Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg             Tid: 14.55 – 15.55 

              
Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 

Susanne Grundström (S), Hällefors kommun tjänstgörande ersättare 

Mats Sundberg (S), Nora kommun  

Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 

Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

   
Övriga deltagande Klara Sandberg (Lpo), Nora kommun, ej tjänstgörande ersättare 

Anders I Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

 

Utses att justera 

 

Bertil Jansson 

 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg 2019-12-19 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     49 – 53 

 Anders I Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 

särskilt protokoll. 
 

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

 Gert Stark                  
 
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 

                  Bertil Jansson 

 
 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 

 
Sammanträdesdatum 
 2019-12-18 

Datum för 
anslags uppsättning 2019-12-20 

Datum för 
anslags nedtagande 2020-01-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  

Ljusnarsbergs kommun 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 

                                                          Anders I Andersson                                   
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Ön § 49  Dnr KS 0001/2019 

 

Ekonomisk rapport per den 30 november 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den  

30 november 2019 daterad den 8 oktober 2019. Rapporten avser den ordinarie 

verksamhetens ekonomi (kostnader verksamheterna 10360 och 13010, det vill säga 

exklusive överförmyndarverksamhet för ensamkommande barn och unga). 

 

Slag Redovisat 

november (tkr) 

Årsbudget (tkr) Återstår (tkr) Riktmärke   

92 % 

Personalkostnader 1 332,0 1 579,3 247,3 84 

Övriga kostnader 306,9 289,6  106 

 

I de budgeterade personalkostnaderna inbegrips de ökade kostnaderna med 

anledning av lönerevision 2019. Kostnaderna understiger budget med anledning av 

en överförmyndarhandläggares tjänstledighet med 60 procent. 

 

Inom posten Övriga kostnader finns förtroendevaldas kostnader för Föreningen 

Sveriges Överförmyndares (FSÖs) studiedagar, vilka har faktureras 

medlemskommunerna med 36 000 kronor. Tas hänsyn till denna intäkt i den 

ekonomiska rapporten, uppgår de övriga kostnaderna till 93,5 procent av budget per 

den 30 november 2019.  

 

Övriga kostnader  belastas även av tolkkostnader som ej budgeterats. Detta avser 

tolkkostnader för ordinära huvudmän, det vill säga huvudmän utanför 

Migrationsverkets ansvar. Vidare finns kostnader vilka sannolikt är att hänföra till 

2020, vilka avses regleras i samband med årsredovisningen. 

 

Rent generellt uppgår den budgeterade summan gällande övriga kostnader en 

relativ liten summa, varför tämligen blygsamma kostnader ger stora procentuella 

utslag. 

 

Eventuella underskott vad gäller övriga kostnader beräknas kunna justeras med 

överskott rörande personalkostnader. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna 

den ekonomiska rapporten. 
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Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering:  

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Ön § 50  Dnr ÖN 0001/2019  

 

Vision och värdegrund för överförmyndarnämnden 2020 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med förslag daterat den  

9 december 2019 till vision och värdegrund för Bergslagens överförmyndarnämnd 

och dess förvaltning 2020. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 9 december 2019 

överförmyndarnämnden anta föreliggande förslag till vision och värdegrund för 

överförmyndarnämnden dess förvaltning 2020. 
 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling  

Lindesbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson 

Överförmyndarhandläggare Julia Mattsson 

Överförmyndarhandläggare Annelie Jägerström 

Överförmyndarhandläggare Petra Schollin 

Överförmyndarhandläggare Jennie Fillman 
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Ön § 51  Dnr ÖN 0001/2019 
 

Uppföljning av aktivitetsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Bergslagens överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för Hällefors, 

Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Kommunallagen fastslår i kapitel 

9 § 21 att en gemensam kommun skall ingå i en medlemskommuns organisation, 

den så kallade värdkommunen. Värdkommun för Bergslagens 

överförmyndarnämnd är Ljusnarsberg. 

 

Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade vid sammanträde den  

10 juni 2015 § 51 anta ny styrmodell för kommunen. Styrmodellen utgår från 

vision 2030 om att skapa den hållbara kommunen och strategin. Uppnå detta skall 

ske genom fyra utvecklingsområden, öppen kommun, möten och upplevelser, 

kunskap och kompetens samt innovation och entreprenörskap, skapa en 

ekonomiskt, socialt, miljömässigt och kulturellt hållbar kommun. Vad som skall 

uppnås anges i styrdokument med konkreta mål samt hur det skall uppnås i 

stödjande dokument. Till detta finns aktivitetsplaner som uttrycker hur varje 

budgetansvarig och dennes personalgrupp planerar att uppnå de fyra 

utvecklingsområdena under året. Dessa aktivitetsplaner skall delges 

kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs kommun för kännedom. 

 

Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den  

12 december 2018 § 63 anta då föreliggande förslag till aktivitetsplan för 2019. 

 

Uppföljning av aktivitetsplan 2019 daterad den 9 december 2019 har inkommit. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 9 december 2019 

överförmyndarnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag till uppföljning av 

aktivitetsplan 2019 för ansvarsområde 210 Bergslagens överförmyndarnämnd samt 

att uppföljningen delges kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling Ljusnarsbergs kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling Kanslichef Anders I Andersson 

Nora kommun + handling  
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Ön § 52   

 

Förvaltningschefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef, tillika förvaltningschef, Anders I Andersson informerar om följande 

rörande den aktuella situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 

• I ärende rörande överklagan av förvaltarskap alternativt byte av förvaltare,  

akt 2017072, har Örebro  tingsrätt inkommit med beslut om att förvaltarskapet 

skall kvarstå samt att förvaltaren ej gjort något som föranleder entledigande. 

Detta innebär att Örebro tingsrätt delar överförmyndarförvaltningens 

uppfattning. 

• Utdrag ur belastningsregister samt kreditupplysning har begärts på alla gode 

män och förvaltare inom överförmyndarförvaltningen och erhållits.  

• Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun antog vid sammanträde den  

12 december 2019 § 102 Budget 2020 och plan för Ljusnarsbergs kommun 

2021-2022. 

• För närvarande pågår arbetet med att inhämta information och upplysningar 

rörande eventuellt byte av datasystem, alternativt uppdatering av befintligt 

datasystem, inom överförmyndarförvaltningen. I detta arbete ingår, utöver 

överförmyndarförvaltningen, Ljusnarsbergs kommun upphandlingssamordnare 

och IT-avdelning. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ön § 53   

 

Delgivningar 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden delges skrivelse från Barbro Stein till kommunfullmäktige 

i Hällefors kommun angående verksamheten inom överförmyndarnämnden och 

dess förvaltning. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar delgivningen. 

 

_________ 

 

 


