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Plats och tid Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs 
onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 
 

Beslutande Ledamöter 

Ulf Torstensson (S) 
Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande 
Cecilia Widéen (BP) 
Maria Rens (S) ersätter Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Bertil Eriksson (KD) 

 Ersättare 

Lena Jansson Sving (MP) 
 

Övriga närvarande Sofia Holm, enhetschef 
Caroline Nordlund, nämndsekreterare 

Justerare Cecilia Widèen 

Justeringens plats och tid Vid sammanträdet, 2018-10-31 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-57 
 Caroline Nordlund  

 Ordförande 

  

 Ulrika Dahlberg  

 Justerare 

  

 Cecilia Widèen  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum 2018-10-31 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-31 Datum då anslaget tas ned 2018-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret 
 

Underskrift 

  

 Caroline Nordlund  
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§ 49 Dnr 2017-00005 041 

Budget 2018 - Delårsbokslut 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.       

                              

 

Redogörelse 

Måluppfyllelsen är uppfylld till största delen av de mål som är avlästa fram 

till delårsbokslutet. Det mål som inte nått ända fram i uppfyllelse är att 

ärenden handläggs effektivt och rättssäkert. Utifrån sårbarheten som 

upplevts under första halvåret 2018 med två långtidssjukskrivningar så har 

fokus lagts på rättssäkert var på effektiviteten (dvs att handläggningen tagit 

något längre tid) inte uppfyllts så som önskat. Rättssäkerheten har inte 

brustit.      

Enheten kommer visa ett litet överskott vid bokslutet.  

För enhetens arbete med effektiviseringar, samarbeten och personalens 

involvering, viktiga händelser och framtidsbedömning hänvisas till bilagan 

Delårsbokslut – augusti 2018. 

                                 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Delårsbokslut – augusti 2018                                         

 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret, akt 
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§ 50 Dnr 2018-00003 040 

Budget och verksamhetsplan 2019  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att fastställa budget för 2019 i enlighet med förvaltningens förslag samt 

 

att anta föreslagen verksamhetsplan 2019.                                    

 

 

Redogörelse 

Äskade medel för 2019 har erhållits med 170 000 kr från Bollnäs och 54 000 

kr från Ovanåker för bemanning av enheten och handläggning av ärenden. 

Förvaltningen föreslår att det beviljade medlen för bemanning fördelas till att 

gå till enhetens budget för verksamhet i enlighet med bifogat förslag.  

                         

Verksamhetsplanen skall i första hand vara ett stöd för förvaltningen att 

tolka de mål som nämnden fastställt och vilka resultat, som måste uppnås för 

att målen ska bedömas som upp-fyllda. I planen beskrivs styrmodellen 

balanserat styrkort, som är den antagna modellen i kommunkoncernen.  

Planen ger också en bra beskrivning av förvaltningsledningens omvärlds- 

och verksamhetsanalys. Förvaltningens verksamheter och tjänsteutbud 

beskrivs på kommunens hemsida.  

Fokus har lagts på att beskriva verksamheten, målen och aktiviteterna för att 

uppnå målen. Vi arbetar med både människor och teknik för att nå våra mål. 

Den tekniska utvecklingen går snabbt och kraven på att utvecklas för 

enhetens medarbetare ökar. Ny teknik innebär också att vi utvecklar 

organisationen och våra medarbetare.  

Syftet med verksamhetsplanen är att:  

- tydliggöra verksamhetens inriktning, fokus, ev förändringar och mål,  

- vara ett verktyg för planering och genomförande av verksamheten,  

- underlätta överblicken av verksamheten,  

- samt vara ett underlag vid uppföljning av verksamheten.                                       
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

KF beslut 2017-06-26 § 116 ang uppdatering av driftbudget för 2018-2019 

(Bollnäs) 

Beslut-201600668-KS-§ 78 (Ovanåker) 

Driftbudget 2018-2019 (Bollnäs) 

Överförmyndarkontoret budget 2019 

Verksamhetsplan 2019 

                                         

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 51 Dnr 2018-00015 190 

Handläggning av verksamheten 2018 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att anta föreslagna arvodesprinciper.                                       

 

 

Redogörelse 

Den som utses som ställföreträdare (förordnad förmyndare, god man eller 

förvaltare) har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och rätt till 

ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets 

fullgörande. Det är dock viktigt att framhålla att det är överförmyndaren som 

beslutar om arvode och ersättning till de olika ställföreträdarna, efter de 

lokala förutsättningar som råder i varje kommun. 

Sveriges kommuner och landsting har nu kommit med ett nytt cirkulär 18:7 

Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare. Detta då 

cirkuläret från 2007 i delar är föråldrat. 

 

För en rättssäker handläggning men också för en transparens gent emot 

ställföreträdare och andra intressenter föreslås arvodesprinciper. De nu 

föreslagna arvodesprinciperna har tagit sin utgångspunkt i cirkuläret 18:7 

men också gjort anpassningar utifrån kommunernas förutsättningar.                                     

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Cirkulär 18:7 

Arvodesprinciper 2018 (tjänstemannaförslag)                                       

 

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 52 Dnr 2018-00006 190 

Information från verksamheten 2018  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.                                  

 

 

Redogörelse 

Rekrytering av ställföreträdare är något enheten är ålagd att göra. Dels för att 

lämna förslag till Tingsrätten men också för att kunna byta ställföreträdare 

på förekommen anledning. Utifrån detta har en handlingsplan för rekrytering 

utarbetats. Utifrån denna så har enheten under senaste tiden gjort en 

rekryteringskampanj på Facebook, medverkat till en artikel i Ljusnan och 

bjudit in Helle Bryn Jensen från Länsstyrelsen att hålla i oktober månads 

grundutbildning. Utbildningen kommer spelas in för fortsatt användning. 

Höstens länsträff med övriga överförmyndare hölls i Sandviken 17 oktober. 

Samtal fördes runt handläggning av ärenden samt rådgivning ut för en så 

likformig och rättssäker hantering som möjligt. Fokusgruppernas framtida 

vara eller inte togs också upp. 

Länsstyrelsen var på tillsyn 22 och 23 oktober. 

Höstens ägarsamråd hölls i Bollnäs 24 oktober.                                   

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande                                       

 

 

Beslutet skickas till 

Akt 

 



 

Bollnäs och Ovanåkers Överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

76(14) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-31 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2018-00021  

Individärende Bollnäs akt 2299 

Sekretess enligt 4 kapitlet, 32 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 54 Dnr 2018-00018 190 

Individärende Bollnäs akt 806  

Beslut 

Sekretess enligt 4 kapitlet, 32 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 55 Dnr 2018-00023  

Individärende Bollnäs akt 2155 

Beslut 

Sekretess enligt 4 kapitlet, 32 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 56 Dnr 2018-00020 042 

Internkontrollplan 2019 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att ge enhetschef Sofia Holm i uppdrag att utifrån mötets dialog presentera 

en Internkontrollplan för 2019 för beslut i december 2018.                                   

 

 

Redogörelse 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 

respektive verksamhetsområde. Den enskilde nämnden ska tillse att: 

En organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde 

Kommunövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs 

Regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de 

lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden.  

 

Nämnden ska som grund för sin intern kontroll genomföra en risk- och 

väsentlighetsanalys för sin verksamhet. Varje nämnd har en skyldighet att 

styra och löpande följa upp den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en 

särskild plan för den interna kontrollen.  

 

Överförmyndarenhetens tjänstemän har i en workshop arbetat fram en 

aktuell bruttolista för risker i verksamhetensprocesserna. Riskerna har sedan 

bedömts vilket genererat en allvarlighetsgrad för risken. Även ett förslag på 

risker som bör ingå i Internkontrollplanen 2019 har tagits fram. 
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Bruttolista internkontroll 2019                                         

 

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 57 Dnr 2018-00022 190 

Omprövning förvaltarskap 2018 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att  uppdra till handläggare att utreda om ansökan till tingsrätten kan ske i akt 

153, 164, 1314, 1326, 1370, 2012, 2093 i Bollnäs och i akt 241 i Ovanåker 

och ersättas med god man samt 

 

att resterande förvaltarskap kvarstår.                                         

 

 

Redogörelse 

17 omprövningar av förvaltarskap har skickats ut i Ovanåker, 17 har 

inkommit besvarade. 

Av de besvarade i Ovanåker framgår att förvaltaren och 

Överförmyndarenheten tycker att förvaltarskapet bör kvarstå i 16 ärenden. 

Dessa förvaltarskap finns i akt nummer: 58, 143, 144, 170, 202, 230, 254, 

272, 362, 396, 465, 477, 487, 500, 529, 576 

Överförmyndarenheten anser att utredning om omprövning till godmanskap 

bör ske i akt 241. 

75 omprövningar av förvaltarskap har skickats ut i Bollnäs, 75 har inkommit 

besvarade.  

Av de besvarade i Bollnäs framgår att förvaltaren  och 

Överförmyndarenheten tycker att förvaltarskapet bör kvarstå i 67 ärenden. 

Dessa förvaltarskap finns i akt nummer: 4, 179, 187, 202, 410, 479, 672, 

729, 797, 959, 999, 1028, 1104, 1182, 1184, 1194, 1196, 1207, 1284, 1287, 

1291, 1318, 1323, 1335, 1373, 1387, 1422, 1466, 1503, 1565, 1570, 1571, 

1637, 1702, 1738, 1757, 1764, 1777, 1792, 1804, 1808, 1831, 1845, 1876, 

1891, 1911, 1916, 1986, 2009, 2012, 2021, 2023, 2036, 2070, 2084, 2085,  

2145, 2160, 2210, 2218, 2235, 2237, 2274, 2288, 2301, 2315, samt 2328 

Förvaltarskapet i akt 2317 finns redan hos Tingsrätten med ansökan om 

godmanskap. 

Överförmyndarenheten anser att utredning om omprövning till godmanskap 

bör ske i akt 153, 164, 1314, 1326, 1370, 2012, 2093 i Bollnäs                                        
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Tjänstemannaförslag 

92 omprövningar av förvaltarskap i ovannämnda akter                                       

 

 

Beslutet skickas till 

Akt 

 


