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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg                                      Tid:  14.00 – 16.00 

  
Beslutande Kitty Strandberg (S), Ljusnarsberg, ordförande 

Siv Sander (S), Hällefors 

Maria Lagerman (S), Lindesbergs kommun 

Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

  Helena Magnusson (S), Lindesberg, tjänstgörande ersättare 

 

 
Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare och kanslichef 

Julia Sjöberg, överförmyndarhandläggare §§ 1-2 

Utses att justera Bertil Jansson 

 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret 2016-01-27 

Under- 
skrifter 

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

Paragrafer:        1–11 

 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 
 2016-01-27 

Datum för 
anslags uppsättning 2016-01-28 

Datum för 
anslags nedtagande 2016- 02-22 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  

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

                                                          Anders Andersson                                   
 

  



  

BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        2 (12) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 
 

Ön § 1   

 

Information, klagomål på god man 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg informerar att klagomål har inkommit på 

en god man. Den gode mannen har efter klagomålen genomgått en utbildning och 

fördjupad granskning har genomförts av senaste inlämnade årsräkningen och denna 

var utan anmärkning. Överförmyndarförvaltningen avser avvakta vidare åtgärder 

med anledning av de inkomna klagomålen. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna informationen 

 

_________ 

Expediering: 

Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 
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Ön § 2  Dnr ÖN 003/2015 

 

Återrapportering, krav på webbutbildning för gode män och 
förvaltare 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 61 

förklara sig positiv till krav på gode män och förvaltare att de genomför Sveriges 

Kommuners och Landstings webbutbildning för gode män och förvaltare samt 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka ett eventuellt införande av detta. 

Återrapportering av uppdraget skulle ske vid dagens sammanträde. 

 

Kanslichef Anders Andersson och överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg 

rapporterar om utbildningen för gode män och förvaltare. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att uppdra åt kanslichef Anders Andersson 

rationalisera och effektivisera utbildningen för gode män och förvaltare. I detta 

arbete skall övervägas gemensam utbildning för flertal personer som anmält 

intresse av att bli god man och/eller förvaltare, rekommendation till samtliga gode 

män och förvaltare att genomgå Sveriges Kommuners och Landstings 

webbutbildning samt att checklistor för gode män och förvaltare upprättas. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 
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Ön § 3  Dnr KS 140/2014 

 

Ekonomisk rapport per den 31 december 2015 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den  

31 december 2015. Det ekonomiska utfallet för perioden  

1 januari-31 december 2015 visar ett överskott gentemot budget med 1 000 kronor. 

Det ekonomiska utfallet för 2015 är preliminärt. 

 

Kanslichef Anders Andersson föredrar ärendet. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner rapporten med tillägg av att till rapporten göra 

ett förtydligande av att genererade överskott gentemot budget på grund av vakanser 

inom personalområdet nyttjats till finansiera utökad personal under hösten 2015 

och därav det ekonomiska resultatet för 2015. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun +handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 
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Ön § 4  Dnr ÖN 014/2016 

 

Nyckeltal 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar statistik per den 12 januari 2016 angående 

granskade årsräkningar. Av statistiken framgår att 99,2 procent av årsräkningarna 

är granskade. De återstående årsräkningarna, fyra stycken, är ej granskade då 

kompletterande uppgifter har krävts in av god man eller förvaltare. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders Andersson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2016-01-20 
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Ön § 5  Dnr ÖN 015/2016  
 

Vision och värdegrund 2016 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson har inkommit med förslag daterat den  

12 januari 2016 till vision och värdegrund för 2016. I förslaget föreslås bland 

annat att visionen för 2016 skall vara ”Överförmyndarförvaltningen skall vara en 

kvalificerad resurs inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora 

kommuner för att ge huvudmännen trygghet.”  Vidare föreslås värdegrunden 

vara ”Överförmyndarförvaltningens arbete utgår från  

 

 respekt för den enskilde, 

 ett empatiskt och engagerat förhållningssätt, 

 att den enskilde görs delaktig och ges möjlighet att utvecklas och ta eget 

ansvar i möjligaste mån. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 12 januari 2016 

överförmyndarnämnden anta föreliggande förslag till vision och värdegrund för 

överförmyndarnämnden för verksamheten 2016. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders Andersson 

Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg 

Överförmyndarhandläggare Mathz Eriksson 
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Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 
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Ön § 6  Dnr ÖN 017/2016  
 

Aktivitetsplan 2016 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 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  

1 januari 2016 till aktivitetsplan 2016 för överförmyndarverksamheten. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår i skrivelse daterad den 18 januari 2016 

överförmyndarnämnden anta föreliggande förslag till aktivitetsplan 2016 för 

överförmyndarverksamheten. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering: 

Kommunstyrelsen, Ljusnarsbergs kommun 

Kanslichef Anders Andersson 

Överförmyndarhandläggare Julia Sjöberg +handling 

Överförmyndarhandläggare Mathz Eriksson +handling 
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och Nora kommuner 
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Ön § 7   

 
Information, anställningsintervjuer av sökande till tjänster som 
överförmyndarhandläggare 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar att tre anställningsintervjuer 

genomfördes den 18 december 2015 och en anställningsintervju den  

21 december 2015 av sökande till de två tjänsterna som överförmyndar-

handläggare som utannonserats. För närvarande pågår referenstagning gällande 

två av de personer som var på anställningsintervju. Erbjudande om tillträde till 

tjänsterna beräknas lämnas inom det närmaste. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. Vidare beslutas att 

återrapportering i ärendet skall ske vid överförmyndarnämndens sammanträde den 

10 februari 2016. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 8   

 
Information, pilotprojekt, datassystemet Wärna 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 60 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka möjligheten för 

överförmyndarverksamheten delta i pilotprojektet gällande utveckling av ny 

teknisk plattform för datasystemet Wärna. 

 

Kanslichef Anders Andersson informerar att det ännu inte lyckats nå den 

ansvarige personen på företaget Explizit i ärendet. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. Vidare beslutas att 

återrapportering i ärendet skall ske vid överförmyndarnämndens sammanträde den 

10 februari 2016. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 9   

 
Information, utbetalning av ersättning till gode män för 
ensamkommande barn och ungdom 
 

Ärendebeskrivning 
Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 9 december 2015 § 56 

uppdra åt kanslichef Anders Andersson undersöka införandet av kvartals-

utbetalningar av ersättningar till gode män för ensamkommande barn och 

ungdom samt ge ordförande Kitty Strandberg rätt att, om så anses lämpligt, ta 

beslut om kvartalsutbetalningar av ersättningar till gode män för 

ensamkommande barn och ungdom. 

 

Kanslichef Anders Andersson informerar att undersökningen har inletts. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. Vidare beslutas att 

återrapportering i ärendet skall ske vid överförmyndarnämndens sammanträde den 

10 februari 2016. 

 

_________ 

Expediering: 

Kanslichef Anders Andersson 
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Ön § 10   

 

Förvaltningschefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson informerar om följande rörande den aktuella 

situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 

 Förlängning har gjorts av personalresurs till och med den 31 januari 2016 

med möjlighet till ytterligare förlängning. Vidare erhåller överförmyndar-

förvaltningen fortfarande stöd från Ljusnarsbergs kommuns administration. 

 Överläggning har den 15 januari 2016 genomförts med 

Akademikerförbundet SSR angående det framtida arbetet inom 

överförmyndarförvaltningen. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den  

19 januari 2016 inkommit med nationell lägesbild för de operativa 

aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen. Beträffande 

överförmyndarverksamhet anges bland annat att situationen inom 

överförmyndarverksamheten är fortsatt ansträngd i kommunerna och i en 

majoritet av dessa fortsätter situationen att förvärras. Flera län rapportrar om 

undanträngningseffekter på annan verksamhet inom 

överförmyndarverksamhetens ansvarsområden. Nästan alla län rapporterar 

att mer resurser behöver tillföras i kommunerna, förutom överförmyndare 

och gode män saknas även handläggare och administratörer. Det pågår ett 

arbete där Socialstyrelsen har ett uppdrag som ger stöd till överförmyndar-

verksamheten. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Ön § 11   

 
Internbudget 2016 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders Andersson redovisar förslag till internbudget 2016 för 

överförmyndarnämnden. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Antar föreliggande förslag till internbudget för 2016. 

_________ 

Expediering: 

Ekonomichef Sara Jonsson 

Hällefors kommun 

Lindesbergs kommun 

Nora kommun 

Kanslichef Anders Andersson 

 

 

 


