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Plats och tid 

 
Ajournering 

Överförmyndarenhetens kontor, tisdagen den 20 juni 2017 kl 08:45 – 10:45 
 
Kl. 09:50 – 10:15 
 

Beslutande Ledamöter 

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

 Ersättare 

Marianne Wängelin (S) 
Maria Rens (S) 
Deisy Hellsén (C) 

Övriga närvarande Sofia Holm, enhetschef 
Per Olevik, nämndsekreterare 

Justerare Cecilia Widéen 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret, 2017-06-26 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 23-32 
 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 2017-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2017-06-27 Datum då anslaget tas ned 2017-07-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Dahlberg  
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§ 23   

Individärende akt 2105 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till överförmyndarenheten.                                  

 

Redogörelse 

Förmyndaren i akt 2105 i Bollnäs har ansökt om Överförmyndarens 

samtycke att låna pengar av sitt barn för att själv kunna ta körkort.      

Enhetschef Sofia Holm informerar om nya omständigheter i ärendet som 

föranleder ytterligare utredning innan ärendet är redo för beslut.                                   

Handlingar 

Uttagsansökan från spärrade medel (sekretess) 

Förtydligande från förmyndaren avseende uttaget (sekretess) 

Skrivelse från förmyndaren om återbetalning av lån (sekretess)         

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 24   

Individärende akt 499 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att samtycka till uttag från spärrat konto enligt föräldrabalken 14 kap 8§.                                     

 

Redogörelse 

Ställföreträdare i akt 499 har inkommit med ansökan om överförmyndarens 

samtycke till uttag från spärrat konto för köp av studsmatta.  

Handlingar 

Beslut om uttag från spärrat konto (sekretess)                                         

Beslutet skickas till 

Ställföreträdare i akt 499, akt. 
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§ 25   

Individärende akt 1986 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att avslå ansökan om byte av förvaltare.  

Redogörelse 

En dotter har ansökt om byte av förvaltare i akt 1986 i Bollnäs.  

Handlingar 

Kommunicering till dottern (sekretess) 

Avslag på ansökan om byte av förvaltare (sekretess)                                    

 

Beslutet skickas till 

Sökande i akt 1986, akt. 
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§ 26 Dnr 2017-00005 041 

Slutgiltiga äskanden avseende uppgradering av 
ärendehanteringssystemet Wärna. 

Beslut 

Överförmyndarenheten beslutar  

att 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 införande e-tjänst gentemot 

medborgarna.  

Redogörelse 

Överförmyndarnämnden beslutade 2017-04-25 § 18 bland annat 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. 

Leverantören av Wärna, Explicit, inkom 2017-06-19  med ett 

kostnadsförslag, vilket delges Överförmyndarnämnden vid sittande bord.  

Handlingar 

Protokollsutdrag BOÖN 2017-04-25 § 18 

Beslutsunderlag e-Wärna och Wärna GO 

Yrkanden 

Cecilia Widéen (BP) yrkar 

att 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 införande e-tjänst gentemot 

våra medborgare.  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att 

överförmyndarnämnden beslutar i enlighet med Cecilia Widéens yrkande.  



 

Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(15) 

Sammanträdesdatum 

2017-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Ovanåkers Kommun, Kommunfullmäktige Bollnäs 

kommun, akt. 
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§ 27 Dnr 2016-00007 040 

Redovisning av användning av tillförda medel för 
ensamkommande barn. 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen,  

att översända redovisningen till kommunstyrelsen.                            

 

Redogörelse 

Överförmyndarnämnden beslutade att för 2016 begära ett tillskott i budgeten 

med 600 000 kr från Bollnäs för ytterligare tjänster för att möta behovet av 

gode män för ensamkommande barn och den handläggning och tillsyn det 

innebär. Av dessa 600 000 kr rekvirerades 345 159 kr för betalning av till 

löner, andra personalomkostnader och arbetsredskap/material. Då 

inströmningen avstannade i och med att inregränsen stängde behövdes enbart 

två extra personal anställas och gjorde så under våren 2016 (dvs inte från jan 

2016). Resterande medel rekvirerades inte. 

2016-03-30 hade Överförmyndaren 98 ensamkommande barn under sin 

tillsyn i Bollnäs jämfört med 30 ensamkommande barn 2015-03-30. 

Utan dessa tilldelade medel: 

 Skulle inte ha kunnat genomföra Överförmyndarens uppdrag! 

 Inte kunnat möta efterfrågan på godemän för ensamkommande barn 

(rekrytering-utbildning) 

 Orimligt långa handläggningstider 

 Rättsosäkerhet 

 Inte få arvoden i rimlig tid- entledigande 

 Inte nå målen 

 Sjukskriven personal eller uppsagd personal 

Vilket mycket troligen skulle resulterat i kritik från JO, Länsstyrelsen och 

kanske stämda kommuner 
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Handlingar 

Tjänsteutlåtande      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Bollnäs kommun, akt. 
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§ 28 Dnr 2017-00001 190 

Information från verksamheten 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att  förklara sig informerad.  

Redogörelse 

Anki Dymek och Ann-Chi Hammarsten var på grundutbildning 11-12 maj i 

Sollentuna. 

29 maj var det länsträff i Hudiksvall. På detta möte beslutades det om att 

inleda fyra sammarbete med representanter från varje överförmyndare. 

Områden som valdes var systemansvarig, arvoden, granskning och 

utbildning. Bollnäs kommer agera värdkommun för träffen i oktober. 

Ett utkast av PWC,s granskning har erhållits för påseende innan slutlig 

rapport. 

Enhetschef Sofia Holm informerar om att hon från och med oktober inte 

längre kommer arbeta som handläggare, utan vid sidan av chefskapet 

kommer att arbeta med andra arbetsuppgifter. Rekrytering av ytterligare 

handläggare kommer därför att genomföras. 

                                        

Handlingar 

Tjänsteutlåtande                                         

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 29 Dnr 2017-00003 190 

Sommarplanering av ordförandeskap för Bollnäs och 
Ovanåkers överförmyndarnämnd. 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förordna Åsa Olsson som tillförordnad ordförande under vecka 31 

sommaren 2017.  

Redogörelse 

Planering av ordförandenas semestrar sommaren 2017 för att säkerställa 

tillgång till ordförande vid eventuellt behov av omedelbart beslutsfattande.  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 30 Dnr 2017-00008 002 

Redovisning av delegeringsbeslut 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att låta ärendet utgå.  

Redogörelse 

Ordförande har inte fattat några delegeringsbeslut.  

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 31 Dnr 2017-00006 100 

Delgivningar 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad. 

 

Handlingar 

Protokollsutdrag KF § 95 - Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2022. 

Protokollsutdrag KF § 71 - hantering av 2016 års resultat.  

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 32 Dnr 2017-00009 190 

Information om utbildning av ställföreträdare 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad.  

Redogörelse 

I proposition 2013/14:225, Bättre förutsättning för gode män och förvaltare 

står det bland annat att Överförmyndaren ska erbjuda utbildning. I 

rekrytteringssyfte bör Överförmyndarnämnden också ta med i beräkningen 

den säkerhet en bra utbildning ger ställföreträdaren. Men också att man via 

en gedigen utbildning höjer statusen på uppdragen. Hur detta ska ske är 

något som behöver tas under övervägande. Dels på grund av 

personalresurser initialt men också kostnadsmässigt. 

I dag finns några Webb-utbildningar på marknaden som bör tas under 

övervägande utifrån den aspekten att de är specialutformade och objektiva 

utifrån uppdraget i sin utformning. Den objektiviteten kan vara svår att 

uppnå när det är handläggare på överförmyndarenheten som ger utbildningen 

och som sedan ska fungera som tillsynsmyndighet.   

 

Beslutet skickas till 

Akt 

 


