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Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.20 – 15.25 
  

Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande 
Siv Sander (S), Hällefors kommun 
Helena Magnusson (S), Lindesbergs kommun, tjänstgörande ersättare 
Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 
Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

  
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

Utses att justera Bertil Jansson 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-05-25 
Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        35– 38 

 Anders Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 
särskilt protokoll. 
 

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

 Kitty Strandberg                  
 
 
 
  Justerande      …..………………………………………………………………………... 
                  Bertil Jansson 
              

 

 

 
ANSLAG/BEVIS 

            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 
 

Sammanträdesdatum 
 2016-05-18 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-05-26 Datum för 

anslags nedtagande 2016- 06-20 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  
Ljusnarsbergs kommun 

 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 
                                                          Anders Andersson                                   
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Ön § 35  Dnr ÖN 023/2015 
 
Ekonomisk rapport per den 30 april 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  
30 april 2016. Prognosen för helåret 2016 uppvisar ett resultat på ett underskott 
uppgående till 34 000 kronor. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 36  Dnr ÖN 0014/2016 
 
Uppföljning av årsräkningar 2016 per den 18 maj 2016 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar uppföljning daterad den 18 maj 2016 
gällande årsräkningar 2016. Uppföljningen visar att av 515 inkomna årsräkningar 
har 113 granskats, vilket motsvarar 22 procent. 
 
Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 
 
Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden godkänna 
uppföljningen 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner uppföljningen.  
 
_________ 
Expediering: 
Hällefors kommun + handling 
Lindesbergs kommun + handling 
Ljusnarsbergs kommun + handling 
Nora kommun + handling 
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Ön § 37   
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 
situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 
• Informationsblad kommer inom det närmaste utsändas till gode män, 

förvaltare samt ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden. Vidare 
kommer informationsbladet att läggas ut på Ljusnarsbergs kommuns 
webbplats. 

• Överförmyndarförvaltningen kommer tillsammans med Länsstyrelsen i 
Örebro län, Region Örebro län Överförmyndarkansliet Örebro kommun, 
Sydnärkes överförmyndarkansli och Östra Värmlands överförmyndarkansli 
anordna föreläsningar under hösten 2016 samt början av 2017 för gode män 
och förvaltare. 

• Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare har tackat ja till inbjudan om möte den 
8 juni 2016. Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare träffar ordförande och 
vice ordförande i Bergslagens överförmyndarnämnd samt förvaltningschef 
klockan 10.00-12.00, klockan 13.00-14.00 överförmyndarhandläggare och 
klockan 14.00 ledamöter och ersättare i Bergslagens överförmyndarnämnd. 

• Länsstyrelsen i Dalarnas län har ännu inte inkommit med några beslut 
gällande deras tillsyn den 1 april 2016 eller angående inspektion av 
överförmyndarförvaltningen med anledning av inkommen anmälan. 

• I samband med att kommunfullmäktige i Ljusnarsbergs kommun 
behandlade revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2015, fanns som 
bilaga en revisionsrapport från PwC rörande Ljusnarsbergs kommuns 
mottagande av ensamkommande barn och unga. Denna rapport har ännu 
inte inkommit till överförmyndarnämnden. 

• Följande personalförändringar kommer att genomföras under 2016 inom 
överförmyndarförvaltningen: 

- Birgitta Larsson har börjat som överförmyndarhandläggare den  
16 maj. 

- Jennie Fillman är för närvarande halvt sjukskriven och kommer att 
vara graviditetsledig från och med senare delen av juli. 

- Emma Johansson kommer att återgå till sitt arbete inom 
äldreomsorgen efter semestern. 

- Julia Mattsson börjar som överförmyndarhandläggare den 1 augusti. 
- Petra Schollin börjar som överförmyndarhandläggare den 8 augusti. 
- Annelie Jägerström börjar som överförmyndarhandläggare den  

8 augusti.  
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Sedan oktober förra året arbetar Pirjo Nilsson periodvis som 
överförmyndarhandläggare. Johanna Haaraoja, Sivan Mahmoud och 
Caroline Röhm hjälper även till inom överförmyndarförvaltningen. 

• Fortsatt är landets mottagande av ensamkommande barn och unga mycket 
lägre än under andra halvåret 2015.  

• Inbjudan har inkommit till överförmyndarnämndens ordförande och 
förvaltningschef till kommunstyrelsen i Hällefors kommun den  
14 juni 2016.  

 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 
 
_________ 
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Ön § 38   
 
Information, studiedagar, Föreningen Sveriges överförmyndare 
 
Ärendebeskrivning 
Inbjudan har inkommit till Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar den 
31 augusti-2 september 2016 i Malmö. 
 
Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att erbjudande om deltagande skall ske till 
ordinarie ledamöter i överförmyndarnämnden. I de fall ordinarie ledamot ej önskar 
delta, skall ersättare i överförmyndarnämnden erbjudas deltagande, i första hand 
ersättare från samma medlemskommun som den kommun som icke deltagande 
ordinarie ledamot representerar. 
 
_________ 
Expediering: 
Kanslichef Anders Andersson 
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