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Plats och tid 
 
 
 
Ajournering 

Sammanträdesrum B, kommunhuset Ovanåkers kommun, tisdagen den 5 september 
2017 kl 08:45 – 11:05 
 
Kl. 09:55 – 10:10 
 

Beslutande Ledamöter 

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

 Ersättare 

Marianne Wängelin (S) 
Deisy Hellsén (C) 

Övriga närvarande Eije Jonsson, revisor Ovanåkers kommun  
Sofia Holm, enhetschef 
Per Olevik, nämndsekreterare 

Justerare Bertil Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningens kontor, Ovanåkers kommun, 2017-09-11 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 33-40 
 Per Olevik  

 Ordförande 

  

 Åsa Olsson  

 Justerare 

  

 Bertil Eriksson  
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd 

Sammanträdesdatum 2017-09-05 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-13 Datum då anslaget tas ned 2017-10-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Bollnäs kommun 
 

Underskrift 

  

 Åsa Olsson  
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§ 33 Dnr 2017-00001 190 

Information från verksamheten 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att  förklara sig informerad.  

 

Redogörelse 

Sofia, Anki och Inger har varit i Örebro på FSÖ-studiedagar. I år fanns det 

föreläsare från Länsstyrelsen, Uppsala universitet, SKL, Rädda barnen, 

Migrationsverket, JO. Fördjupad information erhölls utöver det i 

informationssäkerhet, granskning barnärenden, hot och våld utifrån en utsatt 

arbetssituation och erfarenhetsutbyte ÖF emellan.  

Rekrytteringsarbete för Sofias operativa del på 50 % påbörjad. Samtal förs 

inom Bollnäs kommun om att dela tjänst med någon annan enhet.  

Alla årsräkningar för 2016 är granskade. De få som finns kvar för beslut om 

granskning är de som inte begärt arvode. Vårens arbetssituation krävde den 

uppdelningen, vilket inte behövts tidigare.  

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 34 Dnr 2016-00016 040 

Halvårsbokslut 2017  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad.  

 

Redogörelse 

Halvårsbokslutet för 2017 för kansliverksamheten har förbrukat 51 % av 

årsbudgeten. Då vi anställer två extra personal till granskning under våren  

håller den förbrukade % sig inom ett spann som är brukligt. Beräknar en 

budget i balans vid årsskiftet. 

Av nämndens budget för arvoden till ställföreträdare och den politiska 

verksamheten i Bollnäs är 63 % förbrukade 2017-06-30. Anledningen till 

detta är att huvuddelen av arvoden betalas ut under årets första två kvartal.  

Denna del av budgeten följer tidigare års utfall och beräknas vara i balans 

vid årsskiftet.  

Nämndens budget för Bollnäs och arvoden till ställföreträdare för 

ensamkommande barn kommer visa +/- 0 vid årets slut.  

Av nämndens budget i Ovanåker är 72 % av den sammanslagna budgeten 

förbrukad 2017-06-30. Även här är anledningen extrapersonal för 

granskning och att huvuddelen av arvoden betalas ut under årets första två 

kvartal. Inte heller har återsökningen för arvoden för ensamkommande barn 

för kvartal 2 erhållits eller bokförts. Budgeten följer tidigare års utfall och 

beräknas vara i balans vid årsskiftet.  

 

Handlingar 

Budgetutfall 2017-06-30 för överförmyndarenheten 

Budgetutfall Bollnäs exkl överförmyndarenheten 2017-06-30 

Budgetutfall Ovanåker 2017-06-30 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen i Bollnäs kommun, kommunstyrelsen i Ovanåkers 

kommun, akt. 
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§ 35 Dnr 2017-00011 006 

Sammanträdesdagar 2018 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att lämna följande sypunkter till kommunsekreterare Bollnäs kommun 

avseende förslaget till sammanträdesdagar för 2018: 

- Inga synpunkter angående de föreslagna datumen. 

- Till följd av ändringar i delegeringsordningen kan överförmyndarnämnden 

komma att utöka det planerade antalet möten till tio under år 2018.  

 

Redogörelse 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

sammanträdesdagar för 2018 och önskar nämnderna synpunkter på detta. 

Utifrån synpunkterna tas ett reviderat förslag fram för beslut i 

kommunstyrelse i september 2017. Därefter går det reviderade förslaget ut 

för beslut i respektive nämnd.  

 

Handlingar 

Epost - missiv till förslag till sammanträdesschema för 2018, 

Kommunsekreterare Josefin Jonsson 

Förslag till sammanträdesschema för 2018. 

Nyckel till förkortningar kommungemensamt sammanträdesschema 2018.  

 

Yrkanden 

Ordförande Åsa Olsson (L) yrkar  

att lämna följande sypunkter till kommunsekreterare Bollnäs kommun 

avseende förslaget till sammanträdesdagar för 2018: 

- Inga kommentarer angående de föreslagna datumen. 

- Till följd av ändringar i delegeringsordningen kan överförmyndarnämnden 

komma att utöka det planerade antalet möten till tio under år 2018.  
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Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att 

Överförmyndarnämnden beslutar enligt Åsa Olssons yrkande.  

 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 36 Dnr 2017-00008 002 

Redovisning av delegeringsbeslut 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att lägga delegeringsbesluten för perioden 2017-01-01 – 2017-06-30 till 

handlingarna.  

 

Redogörelse 

Handläggare har på delegation tagit följande beslut 2017-01-01 – 2017-06-

30: 

781 arvoden är beslutade om i Bollnäs (var av 426 till god man för 

ensamkommande barn och 31 är ”0-arvoden”) och i Ovanåker 291 arvoden 

(var av 197 till god man för ensamkommande barn och 15 är ”0-arvoden”) 

Av dessa arvodesbeslut i Bollnäs är 284 tagna utifrån insänd årsräkning 

avseende 2015 till en total kostnad på 996 314 kr (exkl sociala avgifter).  

45 % av den totala kostnaden (exkl sociala avgifter) betalas av kommunen 

och 55 % betalas av huvudmannen/den underårige. Av arvodesbesluten 

tagna i Ovanåker är 76 tagna utifrån insänd årsräkning avseende 2015 till en 

total kostnad på 232 042 kr (exkl sociala avgifter). 40 % av den totala 

kostnaden (exkl sociala avgifter) betalas av kommunen och 60 % betalas av 

huvudmannen/den underårige. 

94 uttagsmedgivanden har beviljats i Bollnäs (varav 11 till underårig) och 38 

i Ovanåker (varav 5 till underårig) 

3 beslut om God man vid rättshandling (FB 11:2) i Bollnäs 

1 beslut om God man för bortavarande (FB 11:3) i Bollnäs 

7 beslut om samtycke i Bollnäs och 2 i Ovanåker 

10 beslut om redovisningsbefrielse i Bollnäs 

 

Handlingar 

Uttagstransaktioner 2017-01-01- 2017-06-30 utskrivet 2017-08-24 

(sekretess) 

Lista akter God man vid rättshandling (FB 11:2) 2017-01-01- 2017-06-30 

utskrivet 2017-08-25 (sekretess) 
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Lista akter God man för bortavarande (FB 11:3) 2017-01-01- 2017-06-30 

utskrivet 2017-08-25 (sekretess) 

Dagbok (samtycke) 2017-01-01- 2017-06-30 utskrivet 2017-08-25 

(sekretess) 

Dagbok (redovisningsbefrielse) 2017-01-01- 2017-06-30 utskrivet 2017-08-

25 (sekretess)  

 

Beslutet skickas till 

Akt. 
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§ 37 Dnr 2017-00007 190 

Vitesförelägganden 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att beslutet om att vitesförelägga ställföreträdare i akt 1882 utgår, 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 1745 i Bollnäs då denne ej inkommit 

med sluträkning, 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 221 i Ovanåker då denne ej inkommit 

med sluträkning, samt 

att ansöka till Tingsrätt om utdömande av vite för ställföreträdare i akt 251 i 

Ovanåker då denne inte inkommit med årsräkning för 2016.  

 

Redogörelse 

Ställföreträdare i akt 1745 i Bollnäs och i akt 221 i Ovanåkerhar trots 

påminnelse inte inkommit in med sluträkning. Ställföreträdarna har ej heller 

kontaktat oss med anledning.  

Ställföreträdare för huvudman i akt 251 i Ovanåker har trots vites-

föreläggande inte inkommit in med årsräkning för 2016.  Ställföreträdare har 

ej heller kontaktat oss med anledning.  

 

Handlingar 

Vitesföreläggande i akt 1882 i Bollnäs (sekretess) 

Vitesföreläggande i akt 1745 i Bollnäs (sekretess) 

Vitesföreläggande i akt 221 i Ovanåker (sekretess) 

Ansökan om utdömande av vite i akt 251 i Ovanåker (sekretess)  

 

Beslutet skickas till 

Ställföreträdare akt 1745 Bollnäs, ställföreträdare akt 221 Ovanåker, 

ställföreträdare akt 251 Ovanåker, Hudiksvalls tingsrätt, akt. 
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§ 38   

Individärende akt 251 Ovanåker 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att entlediga god man i akt 251 i Ovanåker.  

 

Redogörelse 

Se handlingar upprättade av handläggare Sofia Holm.  

 

Handlingar 

Beslut om entledigande av god man och förordnande av ny god man 

(sekretess) 

Kommunicering utifrån skrivelse från socialtjänsten (sekretess)  

 

Beslutet skickas till 

God man i akt 251 Ovanåker, akt. 
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§ 39   

Individärende akt 2105 i Bollnäs 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att bifalla uttagsansökan från spärrade medel i form av lån, inlämnad av 

förmyndaren i akt 2105, med förbehåll samt månatlig tillsyn.  

 

Redogörelse 

Förmyndaren i akt 2105 i Bollnäs har ansökt om Överförmyndarens 

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

 

Yrkanden 

Ulf Torstensson (S) yrkar, med medhåll från Lena Jansson Sving (MP) och 

Cecilia Widéen (BP), att uttagsansökan från spärrade medel i form av lån, 

inlämnad av förmyndaren i akt 2105, bifalles med hela det ansökta beloppet 

med förbehåll och månatlig tillsyn. 

Bertil Eriksson (KD) yrkar, med medhåll från Åsa Olsson (L), att 

uttagsansökan från spärrade medel i form av lån, inlämnad av förmyndaren i 

akt 2105, i första hand avslås och i andra hand bifalles med ett delbelopp.  

 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

överförmyndarnämnden beslutar 

i enlighet med Ulf Torstenssons (S) yrkande.  

 

Handlingar 

Uttagsansökan från spärrade medel (sekretess) 

Förtydligande från förmyndaren avseende uttaget (sekretess) 

Skrivelse från förmyndaren om återbetalning av lån (sekretess)         

Tjänstesamtal med socialtjänsten (sekretess)  

Skrivelse från förmyndaren + inkomstuppgifter (sekretess) 

Beslut om lån (sekretess)  
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Beslutet skickas till 

Förmyndaren i akt 2105 i Bollnäs, akt. 
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§ 40   

Individärende akt 2093 Bollnäs 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att i akt 2093 Bollnäs avslå ansökan om byte av god man.  

 

Redogörelse 

Ansökan om byte av god man i akt 2093 Bollnäs.  

 

Handlingar 

Skrivelse till god man för möjlighet att yttra sig över klagomål (sekretess) 

Yttrande från god man avseende klagomål (sekretess) 

Kommunicering avslag byte god man till klagande (sekretess) 

Beslut - Avslag på ansökan om byte av god man (sekretess)  

 

Beslutet skickas till 

Klagande akt 2093 Bollnäs, god man akt 2093 Bollnäs, akt. 

 


