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Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid: 14.00 – 15.20      
  16.00 – 16.30 

Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 
Helena Magnusson-Svensson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättare 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 
Mats Sundberg (S), Nora 

  
Övriga deltagande Göran Gustavsson (-), Lindesbergs kommun, ej tjänstgörande ersättare 

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
Birgitta Larsson, överförmyndarhandläggare 
Petra Schollin, överförmyndarhandläggare § 5 
 

Utses att justera Bertil Jansson 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2017-02-15 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     5 – 8 

 Anders 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 
 2017-02-08 

Datum för 
anslags uppsättning 2017-02-16 Datum för 

anslags nedtagande 2017- 03-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 5   
 
Överklagande av Örebro tingsrätts beslut om god man vid 
uppskrivning i ålder 
 
Ärendebeskrivning 
Örebro tingsrätt har inkommit med protokoll daterat den 20 januari 2017 av vilket 
framgår att de beslutat bifalla överklagande och upphäva överförmyndarnämndens 
(överförmyndarförvaltningens) beslut om godmanskap för en ensamkommande 
ungdomar vilken Migrationsverket skrivit upp i ålder till 18 år eller mer  
(mål nr Ä 6117-16).  
 
Eventuell överklagan till Göra hovrätt av detta beslut skall vara inkommit senast 
den 10 februari 2017. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
7 februari 2017 innehållande förslag till överklagande. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson förslår överförmyndarnämnden beslutar att  
Örebro tingsrätts beslut i mål nr Ä 6117-16 skall överklagas till Göta hovrätt. 
Vidare föreslås överförmyndarnämnden besluta anta föreliggande förslag till 
överklagan. Slutligen föreslås att ärendet omedelbart justeras. 
 
Maria Lagerman (S) föreslår överförmyndarnämnden beslutar att ej överklaga 
Örebro tingsrätts beslut i mål nr Ä 6117-16. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att ej överklaga Örebro tingsrätts beslut i mål nr 
Ä 6117-16. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommun 
Nora kommun 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 6  Dnr ÖN 0053/2016 
 
Information till ställföreträdare om nya riktlinjer för 
arvoden och ersättningar 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 18 januari 2017 § 3 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson utarbeta förslag till information rörande 
reviderade regler för arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Förslaget till 
information skulle redovisas vid dagens sammanträde. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den  
31 januari 2017 till information rörande reviderade regler för arvoden och 
ersättningar till ställföreträdare. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden anta föreliggande 
förslag till information rörande reviderade regler för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare samt att denna information mailas ut till ställföreträdare snarast 
möjligt. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag med ändring att 
informationen sänds ut via konventionell post. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 7   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Totalt finns i Ljusnarsbergs kommun 31 ärenden ensamkommande barn, i 

Hällefors 37 ärenden, i Nora 44 ärenden och i Lindesberg 97 ärenden. 
• Överförmyndarförvaltning kommer att kontakta respektive medlemskommuns 

socialförvaltning för att påtala vikten av att ansöka om särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

• Återsökning hos Migrationsverket av ekonomisk ersättning har gjorts eller 
kommer att göras 2016 för Nora 1 367 508 kronor, Ljusnarsberg 819 624 kronor, 
Hällefors 1 146 248 kronor och Lindesberg 3 065 405 kronor. 

• Revisorerna i kommunerna i norra Örebro län har aviserat en inbjudan till 
kanslichef Anders Andersson till möte den 16 mars 2017. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ön § 8   
 
Information, studiedagar, Föreningen Sveriges 
överförmyndare 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att årets studiedagar arrangerade av 
Föreningen Sveriges överförmyndare (FSÖ) avhålls i Örebro den  
30 augusti-1 september 2017. Inbjudan och program har ännu ej inkommit.  
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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