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- 

 

Övriga närvarande Tommy Henningsson kommunchef 
Jessica Jansson, del av möte, 
ekonomichef 
Mathias Brandt, del av möte, kanslichef 
Malin Bergkvist nämnd- och 
utredningssekreterare 

 

Justerare Allan Myrtenkvist  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 11/9 2018 kl. 14.45 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 63-72 
 Malin Bergkvist  
   
 Ordförande 
 Christina Johansson  
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 Allan Myrtenkvist   
  ANSLAG/BEVIS 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Christina Johansson, ordf. M  
 Allan Myrtenkvist S  
 Ritha Sörling V Kent Grängstedt (S) 
 Per Karlsson M Vivianne Pettersson (M) 
 Annalena Järnberg S  
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§ 63 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Christina Johansson (M) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 64 

Fastställande av dagordning 
 
Ordförande Christina Johansson (M) yrkar att ett utskottsinitiativ om 
hundrastgårdar läggs till dagordningen, vilket bifalls. Med detta fastställs 
dagordningen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(24) 

Datum  
2018-09-04  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 

Upphävande av bildskärmspolicy, dnr KS 18/00147 
 
Beslutsunderlag 
Bildskärmspolicy giltig från 2012-10-03 
 
 
Ärendet 
Hällefors kommun har en politiskt antagen bildskärmspolicy angående 
terminalglasögon. Kommunen har dessutom riktlinjer för terminalglasögon. 
Kommunförvaltningen har konstaterat att vissa delar i både policyn och den 
tidigare riktlinjen är inaktuella och i behov av uppdatering. Innehållet i de 
båda är dessutom mycket lika varandra.  
 
Kommunförvaltningens förslag är därför att upphäva policyn och att 
fortsättningsvis endast ha riktlinjer för terminalglasögon. Förvaltningen har 
påbörjat ett arbete med att se över förekommande policys inom 
personalområdet och samla de övergripande inriktningarna i ett färre antal 
policys. De ska visa de övergripande inriktningarna medan frågor av mer 
praktisk karaktär ska återfinnas i riktlinjer. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Ett förslag på nya riktlinjer har tagits fram och har samverkats med de 
fackliga organisationerna. Denna riktlinje är nu gällande. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Upphäva antagen bildskärmspolicy. 

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och nämnd- och utredningssekreterare Malin Bergkvist 
tillför kortfattat. 
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Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Upphäva antagen bildskärmspolicy. 
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§ 66 

Reviderad finanspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 
18/00191 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-02-12 § 7 
Finanspolicy, daterad 2018-09-01 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har reviderat kommunens finanspolicy utifrån 
nuvarande lagstiftning och rekommendationer.  
 

Ekonomi 
Policyn är det styrdokument som tillämpas i samband med kommunens 
framtagande av budget och plan för kommande år och hur uppföljning av 
ekonomin ska genomföras under året och efter avslutat verksamhetsår. 

 
Revideringen som är gjord innebär att större delen av dokumentet är 
omskrivet för att få en tydlighet vad gäller målsättning och omfattning. 
Förslaget till nytt övergripande mål för finansverksamheten är att medverka 
till en god ekonomisk hushållning genom att; 

• säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt samt trygga 
tillgången på kapital inom fastställd budget, 

• eftersträva bästa möjliga finansnetto inom finanspolicyns ramar 
och riktlinjer för att minimera räntekostnaderna, 

• ha en hantering med lågt risktagande som är säker och effektiv, 
• säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll. 

 
Finanspolicyn omfattar likviditetsförvaltning, pensionsmedelsförvaltning, 
skuldförvaltning, utlåning och borgen och gäller för den verksamhet som 
bedrivs inom Hällefors kommun.  
 
Avsnittet organisation och ansvarsfördelning har utvecklats och berörda 
risker som kan uppstå beskrivs och anger hur de ska hanteras.  

 
 
 

Kommunförvaltningen har även reviderat tidigare framtagna riktlinjer till 
policyn för att kunna arbeta efter vid ett eventuellt beslut om reviderad 
finanspolicy.  Riktlinjernas målsättning är att ge tydliga regler och direktiv 
vad som är tillåtet att göra inom den finansiella verksamheten och att ge 
kommunen den bästa möjliga avkastningen utifrån policyn. 
 
Folkhälsa 
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Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Tidigare antagna finanspolicy upphör att gälla. 

 
- Förslag till reviderad finanspolicy antas.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Allan Myrtenkvist 
(S) utan att yrka. 
 
Ekonomichef Jessica Jansson föredrar utförligt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om även kommunalförbund 
och stiftelser omfattas, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om det finns någon nedre 
ägarandel på delägda bolag för att de ska omfattas av policyn, vilket besvaras 
av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om kommunens ansvar för 
att öppna nya konton för bolagen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica 
Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om översynen av 
finanspolicyn vid exempelvis ändrad situation på finansmarknaden, vilket 
besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om vad som avses med 
finansiell leasing, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer frågor om avsaknaden av 
borgensavgift i finanspolicyn, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson 
och föranleder följdfråga om budgetbeslut om borgen vilket besvaras av 
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ekonomichef Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Tidigare antagna finanspolicy upphör att gälla. 

 
Förslag till reviderad finanspolicy antas.  
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§ 67 

Riktlinjer till finanspolicy i Hällefors kommun, dnr KS 
18/00193 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2008-02-12 § 7 
Riktlinjer till finanspolicy, daterad 2018-09-01 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har reviderat kommunens riktlinjer till finanspolicyn 
utifrån nuvarande lagstiftning och rekommendationer, och förvaltningen 
bedömer att denna riktlinje bör antas av kommunstyrelen då riktlinjen avser 
hantering av kommunens penningflöde.  
 

Ekonomi 
Riktlinjen är ett styrdokument där målsättningen är att ge tydliga regler och 
direktiv vad som är tillåtet att göra inom den finansiella verksamheten och 
att ge kommunen den bästa möjliga avkastningen utifrån finanspolicyn. 

 
Syftet med dessa riktlinjer är att; 

• ange vilka finansiella risker kommunen är exponerad för samt hur 
dessa ska begränsas och hanteras, 

• klargöra uppgiftsfördelningen i finansverksamheten mellan 
kommunstyrelsen och dess förvaltning, 

• fastställa formerna för finansiell rapportering, uppföljning och 
kontroll. 

 
Riktlinjen följer finanspolicyns struktur och omfattar likviditetsförvaltning, 
pensionsmedelsförvaltning, skuldförvaltning, utlåning och borgen och 
gäller för den verksamhet som bedrivs inom Hällefors kommun.  
 
Mot nuvarande riktlinje har ansvarsfördelning för ekonomichef utvecklats, 
och berörda risker som kan uppstå beskrivs tydligare och anger hur de ska 
hanteras. Dessutom framgår vilka instrument, tidsaspekter och omfattning 
som tillåts. Förvaltningen har utgått från rekommendationer från 
Kommuninvest. 
 
 
Folkhälsa 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 
Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Förslag till reviderade riktlinjer till finanspolicy antas.  
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ekonomichef 
Jessica Jansson utförligt. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om hur pensionsmedelsförvaltningen 
hanterats tidigare och hur tanken är nu, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om förfallotid i 
skuldförvaltningen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om bedömningen av vilka 
föreningar och organisationer som kan ha väsentlig betydelse för kommunens 
angelägna intressen, vilket besvaras av ekonomichef Jessica Jansson och 
kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om konsekvenserna av att 
ett borgensåtagande preskriberas efter 10 år, vilket besvaras av ekonomichef 
Jessica Jansson och kommunchef Tommy Henningsson.  
 
Ordförande Christina Johansson (M) och Vivianne Pettersson (M) yttrar sig 
utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Förslag till reviderade riktlinjer till finanspolicy antas.  
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§ 68 

Digital nämndhantering, dnr KS 17/00190 
 
Beslutsunderlag 
KS 2017-09-26 § 219 
Avtal för lån och användning av surfplattor för förtroendevalda, daterad 2018-
04-24 
Avtal mellan Hällefors kommun och Region Örebro län om samverkan 
avseende läsplattor (ipads), daterad 2018-01-02 
 
Ärendet 
Kanslienheten hade under 2017 i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
uppdraget att införa digital nämndhantering. Uppdraget återkom i 
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2018.  Under 2017 hade kanslienheten 
också 150 000 kronor i investeringsbudget för inköp av hårdvara i form av 
surfplattor. 
 
Hårdvaran inköptes i slutet av 2017 i form av enklare surfplattor till ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsen samt sekreterare i kommunstyrelsen och dess 
utskott. Inköpet rymdes i av kommunstyrelsen avsatt budget.  
 
Då leverantören av kommunens ärendehanteringssystem inte klarat av att 
implementera digital nämndhantering trots flera utlovade leveransdatum, 
valde kanslienheten att under våren 2018 avsluta leverantörens uppdrag för att 
istället implementera en modell på annan grund. Nämnd- och 
utredningssekreterare tillsammans med webbadministratör har tagit fram ett 
nämndhanteringssystem som under sommaren bland annat testats på två 
förtroendevalda. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att systemet är redo att tas i skarpt bruk under 
hösten 2018. Surfplattorna tillhör kommunen och lånas ut till 
kommunstyrelsens förtroendevalda under den tid de uppbär uppdrag som 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Ett avtal som den förtroendevalde 
undertecknar vid utkvittering, har tagits fram. 
 
I samband med att förvaltningen återrapporterat kring nämndhanteringen, har 
ett återkommande önskemål från de förtroendevalda varit att kunna använda 
en enhet för alla förtroendeuppdrag. För uppdrag i kommunen kommer det att 
vara möjligt allt eftersom fler politiska organ digitaliseras. För att tillmötesgå 
önskemålen om att inte behöva ha flera olika ebheter för olika uppdrag, har ett 
avtal också tecknats med region Örebro län. Avtalet innebär att den som har 
förtroendeuppdrag på både kommun- och landstingsnivå där surfplatta 
används, ska använda kommunens platta också för landstingsuppdrag. 
Regionen ersätter då kommunen för del av kostnaden för plattan. Observera 
att region Örebro län inte accepterar det omvända förfarandet. 
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Kommunförvaltningen ansvarar för viss utbildning och underhåll av den 
mjukvara som används för nämndhanteringen. Användarens eget ansvar 
regleras i det avtal som nämnts ovan samt i den användarguide som kommer 
att delas ut samtidigt som de förtroendevalda utkvitterar en surfplatta. 
 
Kommunförvaltningen avser att första sammanträdet med digitala plattor, ha 
pappershandlingar som backup, varefter de helt upphör.  
 
Den förtroendevalde som önskar bilagor som pappershandlingar, debiteras 
enligt kommunfullmäktiges antagna taxa för allmän handling i papperskopia. 
 
Kallelse och bilagor till kommunstyrelsens möten kommer också 
fortsättningsvis publiceras i pdf-format på kommunens hemsida. Kallelse och 
bilagor till kommunstyrelsens utskott kommer bara att finnas tillgängliga via 
surfplattan.  
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen bedömer att införandet av digital nämndhantering 
medför initiala merkostnader i form av utbildning och support. Också på 
medellång sikt innebär digitalisering troligen kostnader för underhåll och 
support. 
 
Genom att pappershanteringen upphör, kan kostnaderna för papper, 
kopiatorer och porto minskas vilket på sikt sannolikt balanserar 
kostnaderna för plattorna och deras underhåll. Väsentligare är den 
tidsbesparing som borttagna pappersutskick innebär för förvaltningen, 
något som möjliggör andra prioriteringar. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Reduceringen av pappersförbrukning och fysisk distribution av handlingar 
bedöms ha en positiv inverkan på miljön, även med hänsyn taget till den 
miljöpåverkan som tillverkning och destruktion av surfplattorna innebär. 
 
Medborgarperspektiv 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Digital nämndhantering införs i kommunstyrelsen och dess utskott under 
hösten 2018. 
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Kommunförvaltningen tillhandahåller en användarguide och introducerar de 
förtroendevalda till digital nämndhantering. 
 
Förtroendevald som fortsatt önskar bilagor i pappersformat, debiteras enligt 
kommunfullmäktiges antagna taxa för utskrift av allmän handling. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer frågor kring avtal med region 
Örebro län vilket besvaras av nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist, kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om val av platta och form av uppkoppling, 
vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist samt kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om process med leverantör 
som var tilltänkt att implementera digital nämndhantering, vilket besvaras av 
kanslichef Mathias Brandt och nämnd- och utredningssekreterare Malin 
Bergkvist. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om nuvarande lösnings koppling till public 
360, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om digitalt som enda 
alternativet och eventuella lagkrav på annan distribution, vilket besvaras av 
kanslichef Mathias Brandt.  
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om avtal med region Örebro län och 
möjligheten att behålla regionens surfplatta, vilket delvis besvaras av 
kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig Allan Myrtenkvist (S), Vivianne 
Pettersson (M) och ordförande Christina Johansson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar och tilläggsyrkar att 
kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda digital hantering av handlingar 
till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut med det egna tilläggsyrkandet, vilket bifalls. 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(24) 

Datum  
2018-09-04  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Digital nämndhantering införs i kommunstyrelsen och dess utskott under 
hösten 2018. 
 
Kommunförvaltningen tillhandahåller en användarguide och introducerar de 
förtroendevalda till digital nämndhantering. 
 
Förtroendevald som fortsatt önskar bilagor i pappersformat, debiteras enligt 
kommunfullmäktiges antagna taxa för utskrift av allmän handling. 
 
Kommunförvaltningen får i uppdrag att utreda digital hantering av handlingar 
till kommunfullmäktige. 
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§ 69 

Yttrande över Annalena Järnberg och Susanne 
Grundströms (S) motion om utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd, dnr KS 17/00262 
 
Beslutsunderlag 
Susanne Grundströms (S) och Annalena Järnbergs (S) motion 
Protokoll, länsstyrelsen i Dalarnas läns inspektion av Bergslagens 
överförmyndarnämnd daterad 2018-04-12 
Revisionsrapport ”Granskning av överförmyndarnämndens interna kontroll” 
daterad 2018-03-21 
KF 2017-11-14 § 165 
KS 2018-01-30 § 18 
 
Ärendet 
Susanne Grundström och Annalena Järnberg, båda (S), har i en motion 
inkommen till kommunförvaltningen 2017-10-30 föreslagit att 
överförmyndarverksamheten i KNÖL-området utvärderas, att förslag om 
eventuella förändringar i organisationen inför kommande mandatperiod 
presenteras för halvårsskiftet 2018, att de olika uppgifterna och ansvar som 
ryms inom uppdragen som gode män, förvaltare och särskild förordnad 
vårdnadshavare definieras samt att indikatorer för att mäta kvaliteten i 
verksamheten tas fram. 
 
Varje kommun ska enligt lag ha en överförmyndarnämnd, som har till främsta 
uppgift att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. 
Sedan 2011-01-01 fullgörs detta för Hällefors kommun genom Bergslagens 
överförmyndarnämnd med säte i Ljusnarsbergs kommun. 
 
Motionärerna påtalar behovet av utvärdering av Bergslagens 
överförmyndarnämnd då kritiken mot verksamheten periodvis varit vård. 
 
Kommunförvaltningens utvärdering av Bergslagens överförmyndarnämnd har 
huvudsakligen skett genom inläsning av granskningar och inspektioner som 
genomförts av revisorerna respektive Länsstyrelsen Dalarnas län, som är 
tillsynsmyndighet för nämnden. Kommunförvaltningen har därutöver haft 
kontakt med överförmyndarförvaltningens chef för förtydliganden. 
Förvaltningschef och ordförande besökte också kommunstyrelsen 2018-05-23 
med en redovisning av de granskningar som gjorts och åtgärder som vidtagits. 
 
Utvärdering av nämndens verksamhet 
Länsstyrelsens inspektionsrapport daterad 2018-04-12 konstaterar att de 
påpekanden som gjordes under inspektionerna 2016 och 2017 har följts upp 
och arbetssätt justerats i enlighet med rekommendationer. Länsstyrelsen 
påpekar dock att nämnden fortfarande står för en mycket hög andel av 
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ställföreträdarnas arvodeskostnader, ca 73 %, att jämföra med rikssnittet på ca 
40 %. Länsstyrelsen har inga anmärkningar på aktförvaring, registerkontroll 
eller de slumpvis utvalda granskade akterna och avslutar med att de bedömer 
”verksamheten som en bra arbetsplats med god ordning och reda”. 
 
De brister som tidigare påtalats, förklaras av förvaltningschef huvudsakligen 
med situationen efter den stora flyktingströmmen 2015, vilket ledde till att 
förvaltningen hade svårt att hinna med inflödet av ärenden samtidigt som 
arbetsmarknaden för handläggarna blev gynnsam. Detta resulterade i att flera 
handläggare slutade varvid nya måste rekryteras och fasas in i verksamheten i 
en extraordinär yttre situation. I detta avseende var Bergslagens 
överförmyndarnämnd på intet sätt unik.  
 
Riksrevisionen genomförde en granskning (riksdagens dnr 3.1.1-2015-1516, 
daterad 2017-01-26) av hur de statliga myndigheterna hanterat 
flyktingmottagandet. I den noteras att myndigheter på substatlig nivå i en 
komplex situation nästan uteslutande valde att tolka sitt uppdrag strikt, något 
som riksrevisionen menar ”är grundat i god svensk förvaltningstradition”, 
men som kan ha försvårat mottagandet på det stora hela. Vidare konstateras 
att gode män hörde till kommunernas allra svåraste uppgifter efter hösten 
2015. MSB varnade redan 3 november för att mottagandet av 
ensamkommande barn inte skulle kunna genomföras på ett tillfredsställande 
sätt med då gällande lagar och regler. Detta kan avläsas i den kritik som 
riktades mot överförmyndarnämnden under 2015-16 och förefaller alltså vara 
en problematik som kommuner generellt brottats med. 
 
Revisorernas granskning daterad 2018-03-21, finner att 
överförmyndarnämnden i allt väsentligt säkerställer en tillräckligt god 
kontroll, men lämnar rekommendationer gällande att genomföra 
myndighetskontroller på befintliga ställföreträdarskap, inhämta referenser vid 
rekrytering av ställföreträdare samt att upprätta riktlinjer för hur många 
uppdrag en ställföreträdare kan inneha. 
 
Indikatorer för att mäta kvaliteten i verksamheten 
Avsnitt 3.2 i revisionsgranskningen behandlar styrdokument och rutiner för 
uppföljning. Revisorerna konstaterar att överförmyndarnämnden följer 
Ljusnarsbergs kommuns styrmodell och att uppföljning presenteras för 
nämnden årligen. Granskningen omfattar även styrdokument på 
förvaltningsnivå. Revisionen ger en på det stora hela taget positiv bild av 
nämndens styrdokument och uppföljning, men anser att dokumentation av hur 
årsräkningar granskats i flera fall saknas. 
 
Motionärernas förslag om att ta fram indikatorer för att mäta verksamhetens 
kvalitet, bedöms med detta vara tillgodosedd. 
Uppgifter och ansvar som gode man, förvaltare och särskilt tillförordnad 
vårdnadshavare 
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Det är viktigt att notera att det inte är kommunen som definierar uppdrag och 
ansvar för den som åtar sig den här typen av uppdrag. Kommunens 
huvudsakliga roll är att genom överförmyndarnämnden bevaka att den 
brukare, ”huvudman” som har en god man, förvaltare eller särskilt 
tillförordnad vårdnadshavare får rätt stöd och hjälp, samt att hjälpa till att hitta 
lämpliga personer för uppdragen. Nämnden är en tillsynsmyndighet som ska 
tillvarata huvudmannens intressen. 
 
Det är staten genom tingsrätten som beslutar om god man eller förvaltare, 
samt i varje beslutat fall formulerar ett förordnande. Det är tingsrättens 
förordnande som avgör hur långtgående uppdraget gentemot huvudmannen är, 
och det är också mot detta förordnande som kommunen genom 
överförmyndarnämnden utövar tillsyn av att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. Även om förordnanden kan skilja sig åt, är ett 
förvaltarskap mer långtgående än ett god manskap. Ett förordnande som god 
man eller förvaltare kan aldrig innefatta hjälp med praktiska sysslor; sådant 
hanteras genom biståndsbeslut i kommunen. 
 
Då det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare, är överförmyndarnämnden 
enbart tillsynsutövare eftersom den särskilt förordnade vårdnadshavaren per 
automatik också blir barnets förmyndare. Det är socialnämnden i kommunen 
som gör en framställan till tingsrätten om särskilt förordnad vårdnadshavare, 
och tingsrätten som beslutar.  
 
Detta innebär att motionärernas förslag om att definiera uppdragen inte kan 
tillmötesgås. 
 
Som framkom då ordförande och förvaltningschef besökte kommunstyrelsen 
2018-05-23, har mycket av den kritik som inte bottnar i de problem som 
uppstod i samband med flyktingvågen 2015 och som berörts ovan, sin grund i 
en osäkerhet kring nämndens uppdrag. Det förtjänar återigen att betonas att 
nämnden ska hjälpa till med rekrytering av lämpliga gode män och förvaltare, 
liksom att yttra sig över behovet av god man eller förvaltare. Däremot 
beslutas uppdrag och uppdragens omfattning i tingsrätten, och nämndens 
uppgift är att genom tillsyn säkerställa att huvudmannen får det stöd som 
tingsrätten beslutat. 
 
Förslag på eventuella förändringar i organisationen 
Utifrån ovanstående, bedömer kommunförvaltningen att 
överförmyndarnämnden på ett bra sätt säkerställer huvudmännens rättigheter. 
Inga anmärkningar finns i Länsstyrelsens senaste inspektion av 
huvudmännens akter, och inte heller revisionsgranskningen tyder på att några 
missförhållanden föreligger. Däremot anser kommunförvaltningen att 
utvärdering av interkommunala samarbeten ska ske fortlöpande. 
 

Ekonomi 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
En väl fungerande överförmyndarverksamhet är av stor vikt för folkhälsan, 
då huvudmännen tillhör en utsatt grupp. Om verksamheten brister, kan det 
få avsevärda konsekvenser för huvudmännens fysiska och psykiska hälsa.  
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Det är viktigt att medborgarna kan lita på att överförmyndarnämnden 
fullgör sitt uppdrag. Det är en garant för att den som under en period är i 
behov av stöd, också får det stöd som tingsrätten beslutat. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående tillsammans med bilagda granskningar, har 
överförmyndarverksamheten utvärderats. 
 
Kommunförvaltningen föreslår ingen organisationsförändring inför 
kommande mandatperiod. 
 
Med detta ska motionen anses besvarad. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer fråga om motionen varit till 
Bergslagens överförmyndarnämnd på remiss, vilket besvaras av kanslichef 
Mathias Brandt. 
 
Allan Myrtenkvist (S) ställer fråga om utbetalningen av arvodeskostnader nu 
sker i tid, vilket besvaras av kanslichef Mathias Brandt.  
 
Under behandlingen av ärendet yttrar sig samtliga närvarande ledamöter, 
merparten vid flera tillfällen. Yttrandena föranleder också fördjupad 
föredragning från kanslichef Mathias Brandt och kommunchef Tommy 
Henningsson. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna. 
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Annalena Järnberg (S) yrkar på återremiss för att inhämta ett yttrande från 
Bergslagens överförmyndarnämnd över motionen. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på Annalena 
Järnbergs (S) återremissyrkande vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottets beslut 
 
Ärendet återremitteras för att inhämta ett yttrande från Bergslagens 
överförmyndarnämnd över motionen. 
 
 
Exp till 
Bergslagens överförmyndarnämnd + motion 
Mathias Brandt 
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§ 70 

Förslag på avskrivning av medborgarförslag om 
ändringar på Hällefors kommuns hemsida, dnr 
223.12/009 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om ändringar på Hällefors kommuns nya hemsida 
KF 2012-12-11 
KS 2013-01-22 
 
Ärendet 
Rubricerade medborgarförslag inkom till kommunförvaltningen 2012-11-09. 
Förslaget har sitt ursprung i att kommunen då flyttat sin hemsida till en ny 
plattform, vilken fortfarande används.  
 
Kommunförvaltningen vill till att börja med konstatera att flera av de förslag 
som lämnas, är sådant som successivt har implementerats på kommunens 
externa hemsida, exempelvis avseende evenemang och arrangemang av olika 
slag i kommunen. 
 
Ett förändrat användande av sociala medier, ökat användande av mobilsurf 
och andra faktorer, har lett till anpassningar av hemsidan liksom att 
kommunen numer finns på sociala medier. 
 
Flera andra av förslagen, tar inte hänsyn till att kommunens olika 
verksamheter har egna hemsidor där mycket av vad som efterfrågas fanns 
redan då förslaget lämnades och naturligtvis har utvecklats efter detta. 
 
I fråga om information om ungdomsmottagningar, fanns länkar till dessa från 
början och ligger fortfarande kvar; däremot finns ingen ungdomsmottagning i 
kommunen. 
 
Kyrkor finns upptagna på hemsidan enbart som sevärdheter, däremot finns 
ingen koppling mot specifik tro eller samfund, varför kommunförvaltningen 
inte anser att det handlar om en trosfråga. 
 

Ekonomi 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
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Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Eftersom förslaget är att avskriva, lämnas inget förslag som påverkar 
hemsidan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med hänvisning till ovanstående, avskrivs medborgarförslaget. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias 
Brandt. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på 
förvaltningens förslag till beslut vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Med hänvisning till ovanstående, avskrivs medborgarförslaget. 
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§ 71 

Kommunstyrelsens balanslista, dnr KS 18/00009 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet delar kommunchef Tommy 
Henningsson ut en balanslista daterad 2018-08-28. Det rör sig främst om en 
layoutmässigt uppdaterad balanslista samt att några nya kommentarer har 
tillförts. 
 
Kommunchef Tommy Henningsson föredrar kring processen med balanslistan 
samt presenterar nuläget för ett antal av de ärenden som är upptagna på 
balanslistan. 
 
Annalena Järnberg (S) ställer med anledning av ärendet om discgolfbana 
fråga om det finns någon förening i kommunen, vilket besvaras av Vivianne 
Pettersson (M). 
 
Annalena Järnberg (S) ställer fråga om vad som händer med 
kommunförvaltningens uppdrag om mountainbikeprofil på Pihlskolan, vilket 
delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Med detta har allmänna utskottet informerats och informationen 
vidarebefordras till kommunstyrelsen. 
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§ 72 

Utskottsinitiativ - utredning av hundrastgårdar, dnr KS 
18/00208 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet yttrar sig Annalena Järnberg 
(S), Allan Myrtenkvist (S), ordförande Christina Johansson (M) och Vivianne 
Pettersson (M) utan att yrka. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) sammanfattar överläggningarna och 
yrkar att allmänna utskottet lämnar ett initiativ om att se över behovet av 
hundrastgårdar i Hällefors kommun. 
 
Ordförande Christina Johansson (M) ställer bifall mot avslag på föreslaget 
utskottsinitiativ vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Se över behovet av hundrastgårdar i Hällefors kommun. 
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