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Tid och plats 
 Kommunhuset i Edsbyn, sammanträdesrum C, klockan 10:30 - 12:15 

Paragrafer 
 3-7 

Beslutande 
Ulrika Dahlberg (MP) 
Ulf Torstensson (S) 
Cecilia Widéen (BP) 
Åsa Olsson (FP) 
Bertil Eriksson (KD) 

Övriga deltagare 
Lena Jansson (MP) 
Marianne Wängelin (S) 
Deisy Hellsén (C) 
Maria Rens (S) 
 
Sofia Holm, handläggare 
Lennart Åkesson, sekreterare 

Utses att justera 
Cecilia Widéen 
 
 Justeringens tid och plats 
 2015-03-27, kl 10:00, Kommunstyrelsens expedition, Bollnäs 
 
 
__________________________________ 
 Lennart Åkesson, sekreterare 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg, ordförande 
 
 
__________________________________ 
 Cecilia Widéen, justerande 
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Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla 2015-03-27. 
Anslaget tas ner tidigast 2015-04-20. 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg, ordförande 
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Dnr BOÖN-2015/0001 Dpl 

§ 3 Budget 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Verksamheten 131 visar ett överskott på 53 103 kr.  

 
Verksamhet 132 visar ett underskott då alla kostnader inte är 
återsökningsbara från migrationsverket. Preliminärt underskott på 147 000 
kr beräknas då återsökningen från Migrationsverket inte är gjort för fjärde 
kvartalet 2014. Ett bidrag på 15 000 kr/placerad ungdom bokför på detta 
konto som en intäkt men är egentligen tänkt ett bidrag för överkostnader. 
Detta bidrag delas med socialtjänsten.  

 
Verksamhet 133 visar i år ett överskott på 145 000 kr. Detta då kommunen 
inte 2014 behövt stå för arvode i samma utsträckning som prognostiserat. 
Denna del av budgeten är otroligt svår att prognistisera då arvodesbesluten 
tas utifrån förutsättningarna år från år, det vill säga hur stort blir arvodet 
samt är det huvudmannen eller kommunen som betalar 

Handlingar 
Verksamhetsberättelse Bollnäs 2014 
Bokslut 2014 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0008 Dpl 

§ 4 Ovanåker - Redovisning av delegeringsbeslut 2014 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att lägga delegeringsbesluten för 140701-141231 till handlingarna 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
17 uttagsmedgivanden har beviljats 
96 arvoden är beslutade om (var av 78 till god man för ensamkommande barn och 
10 stycken 0-arvoden) 
1 beslut om god man i förmyndares ställe  
7 beslut om god man för ensamkommande barn 

Handlingar 
Uttag transaktioner utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
Arvode Uppdrag 2014-07-01 – 2014-12-31 utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
Lista akter  FB 11:1 utskrivet  2015-02-26 (sekretess) 
Lista akter ENKOBA utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0009 Dpl 

§ 5 Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att lägga delegeringsbesluten till handlingarna 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
86 uttagsmedgivanden har beviljats 
223 arvoden är beslutade om (var av 148 till god man för ensamkommande barn 
och 24 0-arvoden) 
2 beslut om god man i förmyndares ställe  
23 beslut om god man för ensamkommande barn 
1 avvisningsbeslut 
 
Två assistenter har anställts i och med arbetsanhopning av årsräkningsgranskning. 
Gunilla Samuelsson tiden 2015-01-26  - 2015-03-31 
och Mushtaq Hussain 2015-02-02 – 2015-03-31 (nystartsjobb). 
 
Dessa anställningar kommer behöva förlängas då granskningen inte kommer vara 
genomförd 2015-03-31.  
 
Ytterligare en assistent har anställts under rekrytteringsprocessen för den önskade 
extra tjänsten. Ann-Kristine Dymek tiden 2015-01-08 – 2015-03-31. 

Handlingar 
Uttag transaktioner utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
Arvode Uppdrag 2014-07-01 – 2014-12-31 utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
Lista akter  FB 11:1 utskrivet  2015-02-26 (sekretess) 
Lista akter ENKOBA utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
Dagbok (avvisningsbeslut) utskrivet 2015-02-26 (sekretess) 
 
Anställningsavtal Gunilla Samuelsson 
Anställningsavtal Mushtaq Hussain 
Anställningsavtal Ann-Kristine Dymek 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 

§ 6 Information från verksamheten 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Årets stora tillsyn, intagandet av årsräkningar och redogörelser, är i full gång.  
Två granskare på heltid är anställda för denna arbetsanhopning som granskningen 
genererar. 192 årsräkningar skickades ut avseende 2014. Vid en avläsning av 
inkomna årsräkningar 2015-03-03 saknar vi 41 i Ljusdal (samt för 10 som sökt 
anstånd). 18 årsräkningar är granskade. 
 
391 årsräkningar skickades ut i Bollnäs avseende 2014. Vid en avläsning av 
inkomna årsräkningar 2015-03-03 saknar vi 76 i Bollnäs (samt för 6 som sökt 
anstånd) och 31 är granskade och klara. I Ovanåker skickade vi ut 99 årsräkningar 
och vi saknar ovan nämnt datum 30 årsräkningar och 4 är granskade och klara.  
 
Handläggarna har i januari varit på årliga utbildningen i Stockholm. På denna 
utbildning går man igenom de domar och JO-uttalanden från 2014 som är av 
intresse för vår verksamhet. 
Utöver det får vi kompetensutbildning i utvalda delar av verksamheten. I år var 
det omprövning av förvaltarskap och uppdraget sörja för person. Vi gick också 
igenom hur den nya propositionen 3012/14:225 kommer påverka verksamheten 
framledes.    
 
Delegeringsordningen för Bollnäs och Ovanåkers överförmyndarnämnd är nu 
antagen  
 
Äskandet av extra medel för ytterligare en tjänst till Överförmyndarenheten har 
inte gått vidare till budgetberedningen i Ljusdalskommun varpå något äskande 
inte tagits hänsyn till när budgeten för 2015 lades. Nu har en skrivelse ”Äskande 
om extra medel till Överförmyndarnämnden” skrivits av arbetsledare Sofia Holm. 
Skrivelsen preciserar äskandet och anledningen till det samt framför en önskan 
om onfördelning av medel. Handlingen är skickad till Karin Höglund som är 
administrativ chef för kommunkansliet. Dialog avseende rekryttering förs 
parallellt med personalkontoret. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0003 Dpl 

§ 7 Delgivningar 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Delgivningar från december 2014-februari 2015 

Handlingar 
Resultatrapport januari - oktober 2014 för kommunen, ny (KS § 226) 
 
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-04 § 226 - resultatrapporter 2014 
 
Ovanåkers kommun, kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15, § 127 - gemensam 
nämnd för överförmyndarverksamhet - ändrade förutsättningar 
 
Rutiner för direktupphandling (KF § 370) 
 
Fastställande av avgifter för avskrifter, kopior mm av allmänna handlingar (KF § 
371) 
 
Resultatrapporter till och med november 2014 (KS § 7) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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