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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-12-06 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  15.40 – 16.40 
  

Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice ordförande 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 
Helena Magnusson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättare 

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

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 
Petra Schollin, överförmyndarhandläggare 
Julia Mattsson, överförmyndarhandläggare 
 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-12-19 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:     63 – 71 

 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 
 2016-12-06 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-12-20 Datum för 

anslags nedtagande 2017- 01-13 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 63  Dnr ÖN 023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 30 november 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar muntlig ekonomisk rapport per den  
30 november 2016. Prognosen för år 2016 uppgår till ett underskott gentemot 
budget med i storleksordningen 200 000-300 000 kronor. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
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2016-12-06 
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Ön § 64  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av granskade årsräkningar per den  
29 november 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av granskade 
årsräkningar per den 29 november 2016. Uppföljningen visar att av 511 inkomna 
årsräkningar har 499 granskats, vilket motsvarar 98 procent. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 29 november 2016 
överförmyndarnämnden godkänna uppföljningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 65  Dnr ÖN 0015/2016 
 
Vision och värdegrund för överförmyndarnämnden och 
förvaltningen 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den  
22 november 2016 till vision och värdegrund för överförmyndarnämnden och 
förvaltningen.  
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta anta 
föreliggande förslag till vision och värdegrund för överförmyndarnämnden och 
förvaltningen. Vidare föreslås beslutas att denna vision och värdegrund gäller till 
dess annat beslut tagits. 
 
Yrkande 
Maria Lagerman (S) yrkar överförmyndarnämnden besluta att föreslagen vision 
och värdegrund för överförmyndarnämnden och förvaltning skall antas för 2017. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar anta föreliggande förslag till vision och 
värdegrund för överförmyndarnämnden och förvaltningen för år 2017. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 66  Dnr ÖN 0023/2016 
 
Uppföljning av Aktivitetsplan 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade vid sammanträde den  
10 juni 2015 § 51 anta ny styrmodell för kommunen.  
 
Styrmodellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och 
strategin. För att uppnå detta är att 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 för kännedom. 

 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 20 januari 2016 § 6 anta 
förslag till aktivitetsplan för 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning daterad den  
22 november 2016 av aktivitetsplan för 2016. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta godkänna 
föreliggande förslag till uppföljning av Aktivitetsplan 2016 för ansvarsområde 210 
Bergslagens överförmyndarnämnd samt att uppföljningen delges 
kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 
 
Yrkande 
Maria Lagerman (S) yrkar överförmyndarnämnden beslutar om ändring under Box 
Kunskap & kompetens under rubriken Uppföljning där ordet ”turbulens” byts mot 
”omsättning” samt att redaktionell översyn görs av uppföljningen. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna föreliggande förslag till uppföljning av 
Aktivitetsplan 2016 för ansvarsområde 210 Bergslagens överförmyndarnämnd med 
ändringar enligt Maria Lagermans (S) yrkande samt att uppföljningen delges 
kommunstyrelserna i medlemskommunerna. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling Ljusnarsbergs kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling Nora kommun + handling  
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Ön § 67  Dnr ÖN 0023/2016 
 
Aktivitetsplan 2017 för ansvarsområde 210 Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2017.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun beslutade vid sammanträde den  
10 juni 2015 § 51 anta ny styrmodell för kommunen.  
 
Styrmodellen utgår från vision 2030 att skapa den hållbara kommunen och 
strategin för att uppnå detta är att 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 för kännedom. 
 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den  
22 november 2016 till Aktivitetsplan för ansvarsområde 210 Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2017. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta anta 
föreliggande förslag till Aktivitetsplan för ansvarsområde 210 Bergslagens 
överförmyndarnämnd 2017. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
 
 
 
  



  
BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        7 (10) 
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Ön § 68  Dnr ÖN 0053/2016 
 
Reviderade riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  
29 november 2016 rörande reviderade riktlinjer för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. I skrivelsen anges att det under året framkommit ett behov av att 
revidera riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare bland annat för 
att tydliggöra riktlinjer, underlätta administrationen och tillämpa samma riktlinjer 
som finns i Örebro kommun. I anledning av detta har ett förslag till reviderade 
riktlinjer för arvoden och ersättningar till ställföreträdare utarbetats. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden anta föreliggande 
förslag till Riktlinjer för arvoden och ersättningar i Bergslagens överförmyndar-
nämnd. Vidare föreslås överförmyndarnämnden besluta att dessa Riktlinjer för 
arvoden och ersättningar i Bergslagens överförmyndarnämnd skall träda i kraft från 
och med den 1 januari 2017. 
 
Yrkande 
Maria Lagerman (S) yrkar överförmyndarnämnden beslutar att begreppet ”en hel 
dag” i riktlinjerna definieras till ”minst sju timmar” och denna definition tillförs 
riktlinjerna. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar anta föreliggande förslag till Riktlinjer för 
arvoden och ersättningar i Bergslagens överförmyndarnämnd med tillägg av att 
begreppet ”en hel dag” i riktlinjerna definieras till ”minst sju timmar” och denna 
definition tillförs riktlinjerna. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 69  Dnr ÖN 0002/2016 
 
Svar på skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson inkom med skrivelse daterad den 7 september 2016 
rörande skrivelse till Länsstyrelsen i Dalarnas län till överförmyndarnämndens 
sammanträde den 13 september 2016. I skrivelsen angavs att i samband med möte 
bland kommunstyrelseordförandena i KNÖL-gruppen (KNÖL=Kommunerna i 
norra Örebro län) den 16 juni 2016, framkom önskemål om att Bergslagens 
överförmyndarnämnd beslutade tillsända Länsstyrelsen i Dalarnas län en skrivelse 
med anledning av vad som anges i deras protokoll från inspektioner av 
överförmyndarnämnden. 
 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträdet den 13 september 2016 § 48 
uppdra åt kanslichef Anders Andersson upprätta förslag till skrivelse till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län med anledning av vad som angavs i deras protokoll 
från inspektioner av överförmyndarnämnden samt att detta förslag skulle 
presenteras vid överförmyndarnämndens sammanträde den 12 oktober 2016. 
 
Kanslichef Anders Andersson inkom med förslag till skrivelse daterad den  
4 oktober 2016, Överförmyndarnämnden vid sammanträde den 12 oktober 2016  
§ 56 anta förslaget med tillägg av att respons på skrivelsen önskas från 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med svar på skrivelsen daterad den  
14 november 2016. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar notera svaret från Länsstyrelsen i Dalarnas län på 
sin skrivelse och lägga det till handlingarna. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 70   
 
Information, nya ersättningsregler från staten till kommunen för 
mottagande av ensamkommande barn och unga 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om regeringskansliets promemoria ”Ett 
nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga” daterad 
den 21 juni 2016. I promemorians avsnitt 3.3 Schablonersättning för mottagandet 
av asylsökande ensamkommande barn i anvisningskommun anges följande 
bedömning ”En enhetlig schablonersättning till anvisningskommunen på  
52 000 kronor som avser mottagandet av asylsökande ensamkommande barn bör 
införas. Ersättningen bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och 
uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god man och andra 
relaterade kostnader. Ersättningen bör betalas ut automatiskt till 
anvisningskommunen när barnet har tagits emot.” Regeringen har deklarerat att de 
nya ersättningsreglerna skall införas från och med den 1 juli 2017. 
 
De nya ersättningsreglerna medför en drastisk neddragning mot dagens 
ersättningsregler vilka uppgår till de faktiska kostnaderna. Detta innebär att det 
uppkommer ett behov av att genomföra en översyn av ersättningsnivåerna i 
Riktlinjer för arvoden och ersättningar i Bergslagens överförmyndarnämnd inför en 
eventuell sänkning av ersättningsnivåerna för god man till asylsökande 
ensamkommande barn. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun  
Lindesbergs kommun  
Ljusnarsbergs kommun  
Nora kommun  
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Ön § 71   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson har redovisat 

överförmyndarnämndens och förvaltningens utveckling, åtgärder samt 
framtida förväntade utveckling för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun 
den 25 oktober 2016 med anledning av deras uppsiktsplikt. Motsvarande 
redovisning skall göras för kommunstyrelsen i Nora kommun den  
14 december 2016. 

• Kanslichef Anders Andersson har deltagit vid Röda Korsets utbildning för 
gode män i Kumla den 10 november 2016. 

• Kanslichef Anders Andersson kommer att informera och diskutera nya 
ersättningsregler från staten till kommunen för mottagande av 
ensamkommande barn och unga vid möte med kommunchefer och 
kommunstyrelseordföranden i medlemskommunerna den 9 december 2016. 

• Förvaltningen kommer fortsatt tillämpa arbetsmetoden att entlediga gode 
män till ensamkommande barn och unga när meddelande inkommer från 
Migrationsverket att de skrivit upp ensamkommande barn och unga i ålder 
till 18 år och däröver. 

• För närvarande finns 229 ensamkommande barn och unga inom Bergslagens 
överförmyndarnämnds ansvarsområde med god man varav 97 är födda 1999 
och således uppnår 18 års ålder under 2017. 

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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