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Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättning 
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för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign. 

Plenisalen, Kommunhuset, Hällefors 

Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 
Siv Sander (S), Hällfors kommun 

Tid:14.30 - 15.25 

Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättar( 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 
Mats Sundberg (S), Nora kommun 

Göran Gustavsson (-), ej tjänstgörande ersättare 
Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

Siv Sander 

Kommunkontoret, Kopparberg 2017-11-29 
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Anders Andersson 
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Justerande 

Gert Stark 
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Siv Sander 

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

Bergslagens överförmyndarnämnd 

2017-11-22 

2017-11-30 Datum för 
anslags nedtagande 

Paragrafer: 65 - 72 

Sekretessärenden fors i 
särskilt protokoll. 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2017-11 -22 

Justerandes sign. 

Ön§ 65 Dnr KS 0203/2016 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2017 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2017 har inkommit. Rapporten avser 
verksamheterna 1036 Gemensam överförmyndarnämnd och 13010 
Överförmyndarverksamhet. Rapporten visar på ett resultat överstigande budget 
gällande övriga kostnader. För perioden uppgår detta underskottet till cirka 
125 000 kronor. Detta beror på inköp av datorer och datautrustning samt 
licenskostnader för datasystemet Wäma och löpande kostnader för datasystemet 
Infotorg, Bisnode, inköp av böcker till ställföreträdare och 
kurser/kompetensutbildning. Beträffande personal uppgår periodens överskott med 
cirka 68 000 kronor. 

För helåret 2017 beräknas ett underskott på cirka 125 000 kronor. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 15 november 2017 
överförmyndarnämnden beslutar godkänna den ekonomiska rapporten och 
översända den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign. 

Ön §66 Dnr KS 0203/2016 

Kvartalsrapport 3 per den 30 september 2017 för 
Ljusnarsbergs kommun 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2017 § 197 redovisades 
ekonomisk kvartalprognos 3 per den 30 september 2017. 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med slaivelse daterad den 15 
november 2017 innehållande kvartalsrapport 3 per den 30 september 2017 för 
överförmyndarnämnden. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar notera 
kvartalsrapport 3 per den 30 september 2017 vad avser Bergslagens 
överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 

3 (10) 
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Justerandes sign. 

Ön §67 Dnr ÖN 0014/2016 

Uppföljning av årsräkningar 2016 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av årsräkningar 2016 
per den 31 oktober 2017. Uppföljningen visar följ ande: 

Antal 
Registrerade Granskade 

510 451 

Procent av samtliga 
Registrerade Granskade 

100 88,4 

Målet för överförmyndarnämnden är att 90 procent av årsräkningarna skall vara 
granskade till den 31 oktober. Målet uppnås inte fullt ut. Samtliga årsräkningar där 
ställföreträdare begärt ersättning har genomgåtts en första gång. De årsräkningar 
där ställföreträdare ej begärt ersättning har nedprioriterats. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 13 november 2017 
överförmyndarnämnden beslutar godkänna uppföljningen. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna uppföljningen. 

Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun+ handling 

Utdragsbestyrkande 

4 (10) 
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och Nora kommuner 

Ön §68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammantrådesdatum 

2017-11-22 

Dnr ÖN 0002/2016 

Tillsynsprotokoll från Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Ärendebeskrivning 
Förmynderskapsförordningen § 21 stycke ett och två lyder enligt följande: 

Länsstyrelsen ska årligen inspektera överförmyndaren. 
Länsstyrelsen får avstå från en sådan inspektion, om det är 
uppenbart att den är obehövlig. Om länsstyrelsen avstått från en 
inspektion ett visst år, ska dock inspektionen genomföras följande 
år. 

Vid inspektionen ska länsstyrelsen granska om överförmyndarens 
handläggning följer reglerna i föräldrabalken och denna 
förordning och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt 
sätt. Länsstyrelsen ska alltid kontrollera dels det av 
överfö1myndaren förda registret, dels stickprovsvis utvalda akter. 

Vidare anges i§ 24 att 

Om länsstyrelsen vid granskningen finner anledning att rikta 
anmärkning mot överförmyndarens handläggning, ska 
anmärkningen och skälen till den antecknas i protokollet. Om 
anmärkningen avser handläggningen av ett visst ärende, ska det 
anges. 

Länsstyrelsen får ålägga överförmyndaren att inom viss tid 
underrätta länsstyrelsen om vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av anmärkning. Förordning (2012:364). 

Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 17 oktober 2017 sin årliga inspektion 
av Bergslagens överförmyndarnämnd. Utifrån denna tillsyn upprättades ett 
protokoll daterat den 30 oktober 2017 (bilaga). 

Den sammanfattande bedömningen av Länsstyrelsen i Dalarnas län efter tillsynen 
är att "Länsstyrelsen kan se att situationen på Bergslagens överförmyndarnämnd 
har förbättrats sedan inspektionen 2016. De påpekanden som gjordes vid förra 
inspektionen har följts upp och justeringar i tillvägagångssättet har genomförts." 
Via protokollet förklarar Länsstyrelsen i Dalarnas län inspektionen avslutad. 
Således har inte Länsstyrelsen i Dalarnas län funnit någon anledning att varken 
rikta anmärkning eller begära yttrande från överförmyndarnämnden med anledning 
av vad som framkommit vid tillsynen. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign. 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 15 november 2017 
överförmyndarnämnden beslutar notera tillsynsrapporten från Länsstyrelsen i 
Dalarnas län samt att denna skrivelse inklusive bilaga delges 
medlemskommunemas kommunstyrelser för kännedom. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Ljusnarsbergs komnrnn + handling 

Utdragsbestyrkande 

6 (10) 
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Justerandes sign. 

Ön§ 69 

Ej erhållen ersättning för uppdrag 

Ärendebeskrivning 
Vid överförmyndarnämndens sammanträde den 18 oktober 2017 § 64 uppgav 
Siv Sander (S) att en ställföreträdare har meddelat henne att denne ej erhållit någon 
ersättning för ett uppdrag. 

Överförmyndarnämnden beslutade vid detta uppdra åt Siv Sander (S) meddela 
berörd ställföreträdare att kontakta kanslichef Anders Andersson i ärendet. Vidare 
beslutades att uppdra åt kanslichef Anders Andersson utreda ärendet och 
återkomma med rapport vid dagens sammanträde. 

Kanslichef Anders Andersson rapporterar muntligt att berörd ställföreträdare ej 
tagit kontakt. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna rapporten. 

Utdragsbestyrkande 
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Ön§70 Dnr KS 0109/2017 

Sammanträdestider 2018 och januari 2019 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag sammanträdestider för 
överförmyndarnämnden 2018 ochjanuari 2019. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 15 november 2017 
överförmyndarnämnden beslutar anta föreliggande förslag till sammanträdestider 
2018 och januari 2019 för Bergslagens överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 

Utdrags bestyrkande 

8 (10) 
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Justerandes sign. 

Ön§ 71 

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson info1merar bm följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

• Susanne Grundström (S) och Annalena Järnberg (S) har inkommit till 
kommunfullmäktige i Hällefors kommun med motion rörande utvärdering av 
överförmyndarverksamheten. 

• Avsägelse från uppdraget som ersättare i överförmyndarnämnden har inkommit 
till kommunfullmäktige i Hällefors kommun från Johan Stolpen (V). 

• Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson avser i januari 2018 
informera kommunstyrelsen i Nora kommun om överförmyndarverksamhetens 
utveckling. 

• Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson kommer ha möte 
med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare den 30 november 2017. 

• Nyhetsblad till ställföreträdare beräknas sändas ut inom det närmaste. 
• Mästarbreven till överförmyndarhandläggarna har delats ut. 
• Överförmyndarhandläggarna och kanslichef Anders Andersson har deltagit vid 

länsträff i Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) den 16 november 2017. 
Vid detta möte valdes överförmyndarhandläggare Julia Mattsson till ersättande 
länsombud. 

• Ljusnarsbergs kommun har inlett arbete med dataskyddsförordningen General 
Data Protection Regulation (GDPR). 

• Budgetberedning pågår inom Ljusnarsbergs kommun och kommunfullmäktige 
beräknas anta budget 2018 och plan för 2019-2020 vid sammanträde den 
9 december 2017. 

• Offert har inkommit till uppgradering av datasystemet Wärna. 
• Digital utbildning för ställföreträdare övervägs. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes sign. 

Ön§ 72 

Delgivning 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden delges projektplan daterad den 1 november 2017 från 
PwC avseende av revisorerna i Ljusnarsbergs kommun beställd granskning av 
överfö1myndarnämndens interna kontroll. 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden noterar delgivningen. 

Utdragsbestyrkande 
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