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Tid och plats 
Orbadenrummet, plan 5, Stadshuset, klockan 9:15 - 12:00 

Paragrafer 
 15-22 

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

Övriga deltagare 
Marianne Wängelin (S) 
Deisy Hellsén (C) 
Maria Rehns (S) 
 

Utses att justera 
Cecilia Widéen (BP) 

Justeringens tid och plats 
2015-09-17, kl 10:00, överförmyndarkontoret 
 
 
__________________________________ 
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 2015-09-18. 
Anslaget tas ner tidigast 2015-10-10. 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 
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Dnr BOÖN-2015/0001 Dpl 
§ 15 Budget 2015 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att tacka för redogörelsen 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 

För kansliverksamheten 131 har Ovanåker och Ljusdal fakturerats sina respektive 
kostnader t o m juni 2015. Kansliverksamheten är i fas med budget trots att 61 % 
redan är använd. Detta då extra personal för granskning anställs under februari – 
juni vilket motsvarar en 75 % åa.  

I Bollnäs budget för ensamkommande 132 väntas utbetalningar från 
Migrationsverket. Alla kostnader är inte återsökningsbara så verksamheten 
kommer ha ett underskott vid årsskiftet, nuvarande resultat är -189 tkr. Denna del 
av budgeten är svårast att prognostisera då mottagandet, tiden för utredning av 
migrationsverket och sedan utredning och tillsättande av särskild förordnad 
ställföreträdare ligger utanför överförmyndarens kontroll. 

I Bollnäs verksamhet 133 ersättningar till gode män mm är budgeten i fas. Ca 70 
% av årets budget är utbetald vilket har sin förklaring i att den stora perioden för 
arvodesutbetalning är februari till juni utifrån granskning av årsräkningarna.  

I Ovanåkers budget för arvode till förtroendemän är endast 27 % av budgeten 
använd när halva året gått och 49 % av arvodet till god man, detta trots att den 
stora perioden för arvodesutbetalning är februari till juni utifrån granskning av 
årsräkningarna.  
 
Ovanåker har 0 kr i budget då den kostnad som återstår efter återsökta medel från 
Migrationsverket återsöks internt.  Av de utbetalade ca 273 tkr är ca 221 tkr 
återsökningsbara vilket ger – 52 tkr, för första halvåret. Se ovan skrivelse 
avseende svårigheter att påverka och prognostisera denna del av budgeten. 

Handlingar 
Budget utfall per 2015-06-30 för kansliet och Bollnäs 
Budget utfall per 2015-06-30 för Ovanåker 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0019 Dpl 
§ 16 Nytt boende för ensamkommande barn i Edsbyn 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Överförmyndarenheten kontaktade Ovanåkers kommun då gode män informerat 
om nytt boende och att det i tidningen Ljusnan stått om nytt hem för 
Ensamkommande barn i Edsbyn. 
Ordförande Ulrika Dahlberg (MP) är informerad. 

Handlingar 
Socialnämnden Ovanåker 2015-06-17 Sn § 74 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0017 Dpl 

§ 17 Uttag från spärrat konto 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att uttag från spärrat konto, till löpande levnadsomkostnader, beviljas med  
8 639 kr. 
att 43 981 kr ska åter överföras till ett konto eller annan sparform med 
överförmyndarspärr.  
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
God man i akt 172 i Bollnäs begär överförmyndarens samtycke till uttag från 
spärrat konto, denna gång i efterhand. 

Handlingar 
Ansökan om uttag (sekretess) 
Kontoutdrag (sekretess) 
Förslag till beslut (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt, god man samt huvudman i akt 172 
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Dnr BOÖN-2015/0017 Dpl 

§ 18 Ansökan om byte av god man 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att avslå begäran om byte av god man. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Ansökan om byte av god man har inkommit från huvudmans mamma, detta 
utifrån tidigare framförda klagomål i akt 1599 i Bollnäs.  

Handlingar 
Klagomål framförda av huvudmannens mamma (sekretess) 
Klagomål framförda av vän till familjen (sekretess) 
Kommunicering till god man utifrån klagomål (sekretess) 
Svar från god man på klagomål inklusive läkarintyg (sekretess) 
Skrivelse till mamman avseende klagomål (sekretess) 
Ansökan om byte av god man (sekretess) 
Förslag till beslut avseende byte av god man (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt, god man i akt 1599 och huvudmannens mamma  
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Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 

§ 19 Information från verksamheten 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad  
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Årets granskning avslutad då alla årsräkningar för 2014 är granskade och 
arvoderade (så när som på två i Bollnäs och två från Ovanåker där 
kompletteringar inväntas).  
 
Inger Persson och Sofia Holm har varit på FSÖs studiedagar 26-28 augusti.  
 
Länsstyrelsen kommer för inspektion 23 september 2015 
 
Enheten kommer nu inleda arbetet inför höstens utbildning och rekrytering av 
ställföreträdare. 
 
Ingen större förändring har skett under sommaren avseende nya 
handläggningsrutiner/sammarbetet mot/med Tingsrätten. Handläggare känner 
fortfarande viss förvirring avseende detta varpå fortsatt dialog kommer hållas 
under hösten.  
 
Sofia Holm, överförmyndarenheten, informerade om ensamkommande barn. 

Handlingar 
Program för FSÖs studiedagar 26-28 augusti.  
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0009 Dpl 

§ 20 Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att lägga delegeringsbesluten för perioden 2015-01-01 – 2015-06-30 samt beslut 
tagna av ordförande till handlingarna 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Handläggare har på delegation tagit följande beslut: 
119 uttagsmedgivanden har beviljats i Bollnäs (varav 10 till omyndiga) och  
18 uttagsmedgivanden i Ovanåker (var av 5 till omyndiga) 
588 arvoden är beslutade om i Bollnäs (varav 154 till god man för 
ensamkommande barn och 41 ”0-arvoden”) och i Ovanåker 169 arvoden (varav 
78 till god man för ensamkommande barn och 22 ”0-arvoden”) 
21 beslut om god man för ensamkommande barn i Bollnäs och 4 i Ovanåker 
4 beslut om god man vid rättshandling i Bollnäs och ett i Ovanåker 
5 beslut om samtycke i Bollnäs och ett i Ovanåker 
 
Ordförande har tagit följande beslut då det varit brådskande: 
1 partiellt avslag om uttag från spärrat konto (akt 1163 i Bollnäs) 
1 interimistiskt beslut om entledigande av god man (akt 1753 i Bollnäs) 
5 beslut om entledigande av god man (akt 1751, 1753, 1547, 1557och 1446 i 
Bollnäs) 
1 beslut om entledigande av förvaltare (akt 1786 i Bollnäs) 

Handlingar 
Uttagstransaktioner 2015-01-01 – 2015-06-30 utskrivet 2015-08-24 (sekretess) 
Arvode uppdrag 2015-01-01 – 2015-06-30 utskrivet 2015-08-24 (sekretess) 
Lista akter God man för ensamkommande barn 2015-01-01 – 2015-06-30 
utskrivet 2015-08-24 (sekretess) 
Lista akter God man vid rättshandling 2015-01-01 – 2015-06-30 utskrivet  
2015-08-25 (sekretess) 
Dagbok Diverse beslut om samtycke 2015-01-01 – 2015-06-30 utskrivet  
2015-08-25 (sekretess) 
 
Beslut om avslag om uttag från spärrat konto (akt 1163 i Bollnäs, (sekretess)) 
Interimistiskt beslut om entledigande av god man (akt 1753 i Bollnäs, (sekretess)) 
5 Beslut om entledigande av god man och förordnande av ny god man(akt 1751, 
1753, 1547, 1557och 1446 i Bollnäs, (sekretess)) 
Beslut om entledigande av förvaltare och förordnande av ny förvaltare (akt 1786 i 
Bollnäs, (sekretess)) 
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Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0018 Dpl 

§ 21 Sammanträdesdagar 2016 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förlägga sina sammanträden under år 2016 enligt följande: 
 
Tisdag 22 mars kl. 8.45 
Onsdag 15 juni kl. 8.45 
Tisdag 13 september 8.45 
Tisdag 29 november 8.45 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Nämnden planerar att under kommande år ha fyra sammanträden 
enligt följande alternativ  
 
Tisdag 22 mars kl. 8.45 
Onsdag 15 juni kl. 8.45 
Tisdag 13 september 8.45 
Tisdag 29 november 8.45 
 
Förslaget är framtaget utifrån kommunsekreterare Josefin Johanssons 
övergripande förslag till sammanträdesdagar för samtliga nämnder i Bollnäs 
kommun och i samråd med kommunsekreterare Kristoffer Baas, Ovanåkers 
kommun. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0003 Dpl 

§ 22 Delgivningar 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 
Bokslutsprognos 1 (KF § 152-Bollnäs) 
Länsstyrelsens protokoll från inspektion av kommunens 
överförmyndarverksamhet 
Uppföljning av beslut i andra nämnder (KS § 148-Bollnäs) 
Delegeringsordning Bollnäs Ovanåker 2015-01-07, antagen (BOÖN-2015/0011) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
 
 
 
 


	Paragrafer
	Beslutande
	Övriga deltagare
	Utses att justera
	Justeringens tid och plats
	Innehållsförteckning
	§ 15 Budget 2015
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 16 Nytt boende för ensamkommande barn i Edsbyn
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 17 Uttag från spärrat konto
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 18 Ansökan om byte av god man
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 19 Information från verksamheten 2015
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 20 Redovisning av delegeringsbeslut
	Beslut
	Redogörelse
	Handlingar

	§ 21 Sammanträdesdagar 2016
	Beslut
	Redogörelse

	§ 22 Delgivningar 2015
	Beslut


