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Plats och tid 

 
Ajournering 
 

Överförmyndarenhetens kontor, tisdagen den 25 april 2017 kl 08:45 – 11:20 
 

Kl. 10:10 – 10:40. 
 

Beslutande Ledamöter 

Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande 
Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Ulf Torstensson (S) ersätts av Marianne Wängelin (S) 
Cecilia  Widéen (BP) 
Bertil Eriksson (KD) ersätts av Deisy Hellsén (C) 

 Ersättare 

Maria Rens (S) 
 

Övriga närvarande Sofia Holm, enhetschef 
Per Olevik, nämndsekreterare 

Justerare Cecilia Widéen 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret, 2017-04-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 17-22 
 Per Olevik  

 Ordförande 

  

 Ulrika Dahlberg  

 Justerare 

  

 Cecilia Widéen  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum 2017-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2017-05-04 Datum då anslaget tas ned 2017-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Dahlberg  
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§ 17 Dnr 2017-00001 190 

Information från verksamheten 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad 

Redogörelse 

Handläggare Dennis Jernberg avslutade sin anställning på egen begäran 

2017-03-28. Ann-Kristine Dymek har erhållit resterande tid av vikariatet 

2017-04-17 – 2017-09-30. Mushtaq Hussain vikarierar för Ann-Kristine 

Dymek som assistent från och med 2017-04-24. 

Årets granskning är i full gång. Två granskare är anställda för detta. 

Vid avläsning och påminnelseutskick 2017-03-21 saknades 34 årsräkningar i 

Bollnäs och 16 i Ovanåker. 

PWC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun 

att granska överförmyndarnämndens ledning, styrning och uppföljning. 

Detta gjordes 2017-04-11 genom djupintervjuer av Överförmyndarnämndens 

presidium (inkl enhetschef) och enhetens handläggare. 

Granskning Länsstyrelsen träffade nämnd och enhet september 2016. Nu är 

protokoll erhållet. 

Ägarsamråd ägde rum 2017-03-22 i Edsbyn. Ulrika och Sofia närvarande.  

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 2017-04-12 

Mail från PWC inför granskning  

Mail från PWC efter granskning            

Protokoll från Länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 18 Dnr 2017-00005 041 

Budget 2018 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att äska 466 000 kr från Bollnäs kommunfullmäktige och 262 000 kr från 

Ovanåkers kommunfullmäktige för finansiering av extra bemanning av 

Överförmyndarenheten, 

att äska 20 000 kr från Bollnäs kommunfullmäktige för finansiering av 

ökade kostnader till följd av flytt till nya lokaler,  

att preliminärt äska 300 000 kr från Bollnäs kommunfullmäktige och 

200 000 kr från Ovanåkers kommunfullmäktige till uppgradering av 

ärendehanteringssystemet Wärna med anledning av GDPR och koppling till 

Skatteverkets informationstjänst Navet, samt  

att återkomma med slutgiltiga äskanden i juni 2017 avseende uppgradering 

av ärendehanteringssystemet Wärna efter genomförd dialog med 

systemleverantören som i dagsläget inte kunnat presentera ett 

kostnadsförslag. 

 

Paragrafen förklaras ombedelbart justerad. 

Redogörelse 

För bemanning av enheten se skrivelse avseende äskande av ytterligare 

budgetmedel 2018 av Enhetschef Sofia Holm 

Kostnader har tillkommit i och med utflytt till nya lokaler med 20 000 kr/år. 

Ärendehanteringssystemet Wärna behöver uppgraderas. Navet behöver 

kopplas till Wärna i och med att Skatteverket från maj 2017 inte längre 

skickar ut personbevis. Gamla förordnanden måste rensas för lättare statistik 

hantering. Dessutom behövs en ny databas med större kapacitet i och med 

GDPR.  

Handlingar 

Tjänsteutlåtande, Sofia Holm 

Skrivelse av Enhetschef Sofia Holm avseende enhetens bemanning    

Diagram avseende ärendemängd över tid 
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Yrkanden 

Cecilia Widéen (BP) yrkar, med bifall från Ulrika Dahlberg (MP), Åsa 

Olsson (L), Deisy Hellsén (C) och Marianne Wängelin (S), som ersättning 

till att-sats tre i förvaltningens förslag till beslut  

att preliminärt äska 300 000 kr från Bollnäs kommunfullmäktige och 200 

000 kr från Ovanåkers kommunfullmäktige till uppgradering av 

ärendehanteringssystemet Wärna med anledning av GDPR och koppling till 

Skatteverkets informationstjänst Navet,  

samt i tillägg till förvaltningens förslag  

att återkomma med ett slutgiltiga äskanden i juni 2017 avseende 

uppgradering av ärendehanteringssystemet Wärna efter genomförd dialog 

med systemleverantören som i dagsläget inte kunnat presentera ett 

kostnadsförslag.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

överförmyndarnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut, 

förutom att-sats tre, samt enligt Cecilia Widéens (BP) yrkanden.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Bollnäs kommun, Kommunfullmäktige Ovanåkers 

kommun, akt. 
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§ 19 Dnr 2017-00007 190 

Vitesförelägganden 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 24, 1450, 1745, 1753, 1861, 1871, 

897, 1964, 2100, 1654 i Bollnäs, samt ställföreträdare i akt 52, 221, 251, 

284, i Ovanåker då de ej inkommit med årsräkning för 2016 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 1654 i Bollnäs och akt 218 i Ovanåker 

då de ej inkommit med sluträkning.  

Redogörelse 

Ställföreträdare för huvudman i akt 24, 1450, 1745, 1753, 1861, 1871, 897, 

1964, 2100, 1654 i Bollnäs har trots påminnelse inte inkommit in med 

årsräkning för 2016.  Ställföreträdare har ej heller kontaktat oss med 

anledning.  

Ställföreträdare för huvudman i akt 1654 i Bollnäs har trots påminnelse inte 

inkommit in med sluträkning.        

Ställföreträdare för huvudman i akt, 52, 221, 251, 284 i Ovanåker har trots 

påminnelse inte inkommit in med årsräkning för 2016.  Ställföreträdare har 

ej heller kontaktat oss med anledning.  

Ställföreträdare för huvudman i akt 218 i Ovanåker har trots påminnelse inte 

inkommit in med sluträkning.        

Härmed föreslås att dessa ställföreträdare föreläggs med vite enligt 

Föräldrabalken 16 kap 13 § 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande Ann-Christine Hammarsten. 

Vitesföreläggande i akterna  

Beslutet skickas till 

Ställföreträdare i de akter beslutet berör, akt. 
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§ 20 Dnr 473  

Individärende akt 1289 i Bollnäs 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att entlediga god man i akt 1289 Bollnäs, samt 

att förordna Jörgen Lindén till ny god man i akt 1289.  

Redogörelse 

Den 4 mars 2011 förordnades god man enligt Föräldrabalken 11.3 för känd 

bortavarande arvinge. Överförmyndaren har sedan begärt in samt påmint god 

man om att inkomma med arvskifte samt svar på överförmyndarens frågor, 

varken arvskifte eller svar har inkommit.  

Kommunicering om byte av god man skickades den 6 mars 2016, inga 

synpunkter har inkommit.  

Handlingar 

Utredning (sekretess).  

Yrkanden 

Åsa Olsson (L) yrkar att 

att entlediga god man i akt 1289 Bollnäs, samt 

att förordna Jörgen Lindén till ny god man i akt 1289.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

överförmyndarnämnden beslutar enligt Åsa Olssons (L) yrkanden.  

Beslutet skickas till 

God man i akt 1289, akt. 
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§ 21 Dnr 463  

Individärende akt 1996 Bollnäs 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att i efterhand samtycka till att ställföreträdare i akt 1996 Bollnäs försäljer 

bostadsrätt för huvudmans räkning.  

Redogörelse 

Ställföreträdare ansöker i efterhand om överförmyndarens samtycke till 

försäljning av bostadsrätt för huvudmans räkning.  Huvudman ägde 

bostadsrätten till 50 %. Mäklare ombesörjde försäljningen som blev klar juni 

2016.  Varken mäklare eller god man kände till att överförmyndarens 

samtycke krävdes, därav ansökan i efterhand.  

Handlingar 

Beslut om samtycke till försäljning (sekretess)  

Yrkanden 

Cecilia Widéen (BP) yrkar att formuleringen "i efterhand" läggs till 

förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

överförmyndarnämnden beslutar enligt Cecilia Widéens (BP) yrkande.  

Beslutet skickas till 

Ställföreträdare i akt 1996, akt. 
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§ 22 Dnr 2017-00006 100 

Delgivningar 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad.  

Handlingar 

Protokollsutdrag - Bollnäs kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 § 26 

Bilaga till KF § 26 - Förslag till kommunfullmäktiges mål och strategier 

Beslutet skickas till 

Akt 

 


