
Bollnäs och Ovanåkers 
överförmyndarnämnd 

Tid och plats 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-10-18 

Hanebo rummet. Bollnäs stadshus, klockan 08:45 - 10:30 

Paragrafer 
32-38 

Beslutande 
Ulrika Dahlberg (MP) 
Åsa Olsson (L) 
Bertil Eriksson (KD) 
Lena Jansson Sving (MP) 
Marianne Wängelin (S) 

Inte tjänstgörande ersättare 
Deisy Hellsen (C) 

Övriga deltagare 
Ann-Chi Hammarsten, sekreterare 
Sofia Holm, chef för överförmyndarverksamheten 

Utses att justera 
Marianne Wängelin (S) 

Justeringens tid och plats 
2016· 10· 24, kl 07:30, Överförmyndarkontoret 

Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 

Marianne Wängelin (S), justerande 

46 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkand.6 
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Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla 2016-10-25. 
Anslaget tas ner tidigast 2016-11-16. 

Ulrika Dahlberg (MP), ordföran 

Ordförande U tdragsbestyrkan4i Justerande 
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faJ 
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§ 32 Dokumenthanteringsplan 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-10-18 49 

Dnr BOÖN-2016/0009 Dpl 

att anta föreslagna revideringar i dokumenthanteringsplanen 

Redogörelse 
Överförmyndarnämnden antog 20 l 6·06- 15 § 16 Dokumenthanteringsplan Bollnäs 
och Ovanåker. När överförmyndarenheten påbörjat gallringsarbetet utifrån 
dokumenthanteringsplanen har det uppdagats vissa brister och fel i denna. Ett 
förslag till revidering är framtaget. 

Handlingar 
Förslag till revidering Dokumenthanteringsplan Bollnäs och Ovanåker 2016-1 O· 
11 

Protokollsutdrag: Akt 

I Utdragsbestyrkan49 Ordförande 

u~ 



Bollnäs och Ovanåkers 
överförmyndarnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-10-18 so 

Dnr BOÖN-2016/0020 Dpl 
§ 33 Reglemente för överförmyndarnämnden 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att anta revidering av § 2 i Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd, ny 
lydelse: 
"Komnumstyrelsen/niimnden lir anstiillningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar med undamag för förvalfllingsclzefer som anställs av 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och nämnderna har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde med 
undalltag av de frågor som anges i 5 § i kommunstyrelsens reglemente." 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 158 att uppdra till övriga nämnder 
att i sina respektive reglementen lägga till lydelsen "Kommunstyrelsen/nämnden 
är a11ställ11ingsmy11dighet för personal vid sina förvaltningar med undalltag för 
förvaltningschefer som anställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämndenza har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt 
respektive verksamhetsområde med undalltag av de frågor som anges i 5 §i 
kommunstyrelsens reglemente." som en ny paragraf, åter kommunfullmäktige 
senast i december 2016 

Handlingar 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen (KF § 158) 
Förslag 2016-06-29 till nytt reglemente för kommunstyrelsen (KF § 158) 
Förslag till revidering av reglemente för gemensam överförmyndarnämnd 

Protokollsutdrag: Kommunfullmäktige, Akt 

Ordförande Justerande 

JRJ 
Utdragsbestyrkan80 
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Dnr BOÖN-2016/0017 Dpl 
§ 34 Information från ordförande 2016 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad 

Redogörelse 
Ordförande Ulrika Dahlberg informerar om ett ärende hos Miljö- och 
byggnämnden som kan komma att påverka överförmyndarnämnden, då en 
sakägare har förvaltare. 

Protokollsutdrag: Akt 

Ordförande 

O\J 
Justeranµ,; UtdragsbestyrkanBe 
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Dnr BOÖN-2016/0006 Dpl 
§ 35 Information från verksamheten 2016 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad 

Redogörelse 
Information om Förvaltarenheten och tidsplanen runt den, anställningsintervjuer 
har hållits 

Överförmyndarnyheter i Sollentuna 1 februari 2017, ordförande Ulrika Dahlberg 
mailar mer information om anmälan till nämndsledamöter. 

Dokumenthanteringsplan på delegation utreds 

Handlingar 
Inbjudan till kursen Överförmyndarnyheter 2017 

Protokollsutdrag: Akt 

Justerande 

)t! 
Utdragsbestyrkanfie Ordförande uo 
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Dnr BOÖN-2016/0008 Dpl 
§ 36 Information i Individärenden 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad 

Redogörelse 
Akt 1986 Bollnäs 
Det interimistiska förvaltarskapet över huvudmannen beror till stor del på en 
skyddsaspekt: dottern misstänks ekonomiskt ha utnyttjat modern, och har i vart 
fall inte skött modern på ett adekvat sätt. Dottern hävdar motsatsen. och bestrider 
kontinuerligt förvaltarskapet. Hon skickar mycket stora mängder sms till 
förvaltaren, i vilka hon smutskastar såväl honom som hans utförande av 
uppdraget; hon har också i flertalet inlägg hängt ut förvaltaren (med namn) på 
Facebook. Därutöver har hon kontaktat hans anhöriga (barnbarn) på ett för 
förvaltaren obehagligt sätt. Hon har också polisanmält honom för diverse påstådda 
brott, samt överklagar ideligen tingsrättens beslut. Enligt hennes egen utsaga. 
vilken varierar, ska hon, eller har hon, också kontakta(t) media samt advokat. Till 
saken hör att dottern bor hos hennes mor och far (i en liten lägenhet) och riskerar 
bostadslöshet om föräldrarna flyttar; hyresavtalet är förverkat på grund av 
misskötsel, och paret, samt dottern, kommer att vräkas. Förvaltaren har hittat ett 
boende åt huvudmannen, men dottern motarbetar en flytt. 
Förvaltaren har - efter händelsen med barnbarnen - polisanmält dottern. 
Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd för dotterns överklagan av det 
interimistiska beslutet om förvaltarskap. Förvaltaren är också god man för 
huvudmannens sambo - och det är ansökt om förvaltarskap även för honom, akt 
2070. Dottern verkar emellertid inte lika bekymrad över ställföreträdarskapet över 
hennes far, som över hennes mor. 

Akt 404 Ovanåker 
Den 4 maj inkom f.d. förvaltare med redogörelse för uppdraget bevaka rätt. 
Uppenbart att det inte är f.d. förvaltare som fyllt i begäran, därav dröjsmål med 
arvodering. Funderingar hur vi handlägger ärendet. Efter samtal med 
Länsstyrelsen, avseende vem som fyllt i och ev. skrivit under begäran, valde 
överförmyndaren att inte gå vidare med den saken (ord mot ord, svårt att bevisa) 
F.d. förvaltare begäran om arvode och ersättningar för 2015: 
Bilersättning 2680 km, beviljat 490 km 
Kostnadsersättning 1000 kr. beviljat 190 kr (se handlingar) 
F.d. förvaltare begäran om arvode och ersättningar för 2016: 
Bilersättning 1150 km, beviljat 120 km 
Kostnadsersättning 500 kr, beviljat 271 kr (se handlingar) 

Ordförande 

LYD 
Justerande 

_)JU 
UtdragsbestyrkanBo 
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En huvudman (hm) boendes i Arbrå har under flertalet år haft inneboende i sin 
villa. Denne man och de inneboende har under flertalet år varit föremål för 
oro/missnöje från omgivningen. Skällande hundar och "skräp" på och i anslutning 
till tomten är exempel på det som väckt oro/missnöje. Nu planerar polis och 
socialtjänsten insatser gällande hm - angående hm:s inneboende samt hur det ser 
ut runt huset. Som bidrag från ÖF,s sida har ett byte av god man gjorts i 
september 2016 för att komma till rätta med den bristande kommunikation som 
också diskuterats under en längre period. 

Handlingar 
Akt 404 redogörelse och arvodesbeslut 2015 och 2016 (sekretess) 

Protokollsutdrag: Akt 

Ordförande 

U\J 
Justeran.l/ Utdragsbestyrkanfi4 
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Dnr BOÖN-2016/0008 Dpl 
§ 37 NYTT! Individärenden 2016, akt 480 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att ansökan bifalles avseende bilinköp för 20 000 kr 

att ansökan avslås avseende inköp av Iphone 7, samt tillbehör för 9 300 kr då det 
inte anses vara av skälig nytta för barnet 

att resterande summa på 145 468 kr avslås då något behov av dessa pengar inte 
specificerats 

Redogörelse 
Akt 480 Ovanåker 
En Ansökan om överförmyndarens samtycke till förmyndares uttag från omyndigs 
överförmyndarspärrade medel (13 kap 8 § föräldrabalken) har inkommit. 
Handläggare har i utredningen begärt in komplettering avseende uttaget. 

Handlingar 
Ansökan om överförmyndarens samtycke till förmyndares uttag från omyndigs 
överförmyndarspärrade medel (13 kap 8 § föräldrabalken) (480/4, sekretess) 
Begäran om komplettering avseende uttag från spärrat konto (480/6, sekretess) 
Beslut överförmyndarens samtycke till uttag från spärrat konto enligt 
föräldrabalken 13 kap 8 § (480/7, sekretess) 

Protokollsutdrag: Förmyndare i akt 480, Akt 

Ordförande 

lJ \) 
Utdragsbestyrkan86 
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Dnr BOÖN-2016/0019 Dpl 
§ 38 Verksamhetsplan 2017 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

att förklara sig informerad 

Redogörelse 
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 
verksamhetsanlys. 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. 

Handlingar 
Verksamhetsplan 2017 (tjänstemannaförslag) 

Protokollsutdrag: Akt, 

Ordförande 

V\J 
Justerande 

JtJ 
U tdragsbestyrkan86 




