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Tid och plats 
Bollnässalen, Bollnäs stadshus, klockan 08:30 - 12:00 

Paragrafer 
 8-14 

Beslutande 
Ulf Torstensson (S) 
Ulrika Dahlberg (MP) ordförande 
Cecilia Widéen (BP) 
Åsa Olsson (FP) vice ordförande 
Deisy Hellsén (C) 

Ersättare 
Marianne Wängelin (S) 

Övriga deltagare 
Ann-Chi Hammarsten, sekreterare 
Sofia Holm, arbetsledare  

Utses att justera 
Cecilia Widéen (BP) 

Justeringens tid och plats 
2015-06-24, kl 10:00, Överförmyndarenhetens kontor 
 
 
__________________________________ 
Ann-Chi Hammarsten, sekreterare 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 
 
 
__________________________________ 
Cecilia Widéen (BP), justerande 
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Anslag om justering har gjorts enligt lag på kommunens anslagstavla 2015-06-25. 
Anslaget tas ner tidigast 2015-07-17. 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 
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Dnr BOÖN-2015/0011 Dpl 
§ 8 Delegeringsordning Bollnäs-Ovanåker 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att fastställa attestordning inom överförmyndarnämndens verksamhet from 2015-
06-17 tillsvidare 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Delegeringsbeslut avseende beslutsattestanter för överförmyndarverksamheten 
Bollnäs fakturor 

Handlingar 
Delegeringsbeslut 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret, Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0003 Dpl 

§ 9 Delgivningar 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Delgivningar från 5 mars 2015 -10 juni 2015 

Handlingar 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25 § 120 - revisionsberättelse till 
årsredovisning för år 2014 (BOÖN-2015/0003) 
Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-25, § 121 - ansvarsfrihet för 2014 års 
verksamhet (BOÖN-2015/0003) 
Ekonomiska driftramar och riktlinjer för 2016-2019 (KF § 124) (BOÖN-
2015/0001) 
Resultatrapport januari - mars 2015 för kommunstyrelsen och centrala politiska 
organ (tillhör KS § 121) (BOÖN-2015/0002) 
Resultatrapport sammanställning för kommunen jan - mars 2015 (tillhör KS § 
121) (BOÖN-2015/0002) 
Hantering av 2014 års resultat (KF § 123) (BOÖN-2015/0002) 
Missiv 2015-03-16 (KFBER § 7) (BOÖN-2015/0015) 
Resultatrapport januari-mars 2015 (KS § 121) (BOÖN-2015/0002) 
Resultatrapport till och med februari 2015 (KS § 98) (BOÖN-2015/0001) 
Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2015-06-08 § 7 (BOÖN-2015/0015) 
Revisionsrapport februari 2015 (redigerad) (KFBER § 7) (BOÖN-2015/0015) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 

§ 10 Information från verksamheten 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad samt  
 
att Sofia Holm, överförmyndarenheten, ger fortsatt information gällande 
samarbetet med Hudiksvalls Tingsrätt 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Första ägarsamrådet ägde rum 19 maj 2015 
 
Överförmyndarna i Gävleborg har tillsammans med Hudiksvalls tingsrätt haft ett 
gemensamt möte. Bland annat med anledning av att förelägganden avseende 
utredning kan läggar på Överförmyndaren 

Handlingar 
PowerPoint från mötet med Tingsrätten 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0013 Dpl 

§ 11 Mål och styrkort 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att anta Mål- och styrkort 2016-2019 med tillägg under Överförmyndarnämndens 
mål i perspektivet Medborgare: ”Öka medborgarnas kunskap om gode mäns och 
förvaltares uppdrag”, i perspektivet Miljö: ”Nämnden ska sträva efter minskad 
miljöbelastning inom verksamheten”. 
 
att nämnden under 2015 arbetar mot Mål- och styrkort 2016-2019 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Utifrån arbetet med mål och styrkort behöver Överförmyndarnämnden ta sina mål 
för perioden 2016-2019 

Handlingar 
Arbetsmaterial mål- och styrkort 2015-

___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0009 Dpl 

§ 12 Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att lägga besluten till handlingarna 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Redovisning av delegeringsbeslut tagna av ordförande 
 

Handlingar 
2015-04-27: Entledigande av god man enligt FB 11 kap. 20 § (akt 51, Ovanåker) 
(sekretess) 
2015-05-29: Beslut om beviljat uttag från spärrat konto. Det beviljade beloppet är 
lägre än det yrkade (akt 1163, Bollnäs) (sekretess) 
2015-06-04: Interimistiskt beslut om entledigande av god man (akt 1753, Bollnäs) 
(sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0012 Dpl 

§ 13 Vitesförelägganden 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att berörd ställföreträdare i akt 45 i Ovanåker föreläggs med vite enligt 
Föräldrabalken 16 kap 13 §. 
 
att berörd ställföreträdare i akt 244 i Ovanåker föreläggs med vite enligt 
Föräldrabalken 16 kap 13 §. 
 
Anteckning: 
Inget vitesföreläggande i akt 999, Bollnäs, då förvaltaren har inkommit med 
årsräkningen. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
En förvaltare med huvudman boendes i Bollnäs har trots två påminnelser inte 
kommit in med årsräkning eller redogörelse avseende 2014(har meddelat sjukdom 
men också att hon vill fortsätta med uppdraget). Akt 999. 
 
En god man med huvudman boendes i Alfta har trots två påminnelser inte kommit 
in med sluträkning eller redogörelse avseende 2014(god man entledigad i bevaka 
rätt och förvalta egendom pga vite för 2013). Akt 45. 
 
En god man med huvudman boendes i Edsbyn har trots två påminnelser inte 
kommit in med årsräkning eller redogörelse avseende 2014(god man entledigad 
sedan mars 2015). Akt 244. 
 
Här med föreslås att denne ställföreträdare föreläggs med vite enligt 
Föräldrabalken 16 kap 13 §. 

Handlingar 
Vitesföreläggande i akt 999 i Bollnäs (sekretess) 
Vitesföreläggande i akt 45 i Ovanåker (sekretess) 
Vitesföreläggande i akt 244 i Ovanåker (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: God man i akt 45 i Ovanåker och god man i akt 244 i Ovanåker, 
Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0014 Dpl 

§ 14 Äskande om medel 2016 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom löneöversynen samt  
 
att ge Sofia Holm i uppdrag att ta fram underlag för äskande av medel för 
löneökning. 
 
att ge Sofia Holm i uppdrag att ta fram underlag för äskande av medel för höjning 
av arvoden till ställföreträdare. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
En löneöversyn bör göras då detta inte är gjort för handläggare på 
Överförmyndarenheten. Tjänsten som handläggare innehåller en mängd olika 
arbetsuppgifter utifrån den breda delegation nämnden givit till handläggare. 
Utifrån den tas flertalet beslut vilka ofta kräver utredning och en bred kompetens. 
Det troliga är att lönerna utifrån löneöversynen kommer behöva höjas.  
 
Att rekrytera ställföreträdare för att klara behovet är en uppgift för 
överförmyndaren. Vi ska möta behovet för nya huvudmän samt kunna tillmötesgå 
begäran om byte. Att det är svårt att bli utbytt får många kommuner kritik för. De 
senaste åren har de blivit svårare att rekrytera ställföreträdare.   
Ett sätt att behålla och rekrytera nya ställföreträdare är att höja statusen på 
uppdragen. Dels genom kompetensutveckling/utbildning men även via ett högre 
arvode.  
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Akt
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 Övriga frågor 

 
 
Överförmyndarnämnden ska 
 
till sammanträdet 2015-12-15 bjuda in Hans Persson, förvaltningschef för 
kommunstyrelseförvaltningen, för en presentation. 
 
vid nästa sammanträde, 2015-09-15, få en utbildning i dokumenthantering för 
iPad med Ulrika Dahlberg. 
 
Information: 
Protokoll som inte är sekretessbelagda ska finnas i politikerappen. 
___________________________________________________________ 
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