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Tid och plats 
Sammanträdesrum B, Edsbyn, klockan 08:45 - 12:30 

Paragrafer 
 23-34 

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

Inte tjänstgörande ersättare 
Lena Jansson Sving (MP) 
Marianne Wängelin (S) 
Maria Rens (S) 
Deisy Hellsén (C) 

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

Utses att justera 
Cecilia Widéen (BP) 

Justeringens tid och plats 
2015-12-18, kl 13:00, 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 2015-12-21. 
Anslaget tas ner tidigast 2016-01-12. 
 
 
__________________________________ 
Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 
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Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 
§ 23 Information från verksamheten 2015 

 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att tacka för inbjudan till Överförmyndarnyheter 2016 
 
att ställa sig positiva till en Förvaltarenhet utifrån svårigheter att rekrytera 
förvaltare och gode män samt för att säkerställa det kommunala uppdraget  
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Inbjudan till Överförmyndarnyheter 2016, en årlig utbildning utifrån vad som 
händer inom överförmyndarverksamheten. 
 
Information från Hans Persson, Kommunstyrelseförvaltningschef, Bollnäs, och 
Anders Wikström, konsult, Bollnäs, avseende anställning av förvaltare/gode män i 
en förvaltarenhet. 
Mottagandet av ensamkommande barn har ökat stort under hösten 2015.  
Detta har resulterat i ett ökat behov av rekrytering av gode män och utbildning av 
dessa. Rekrytering har skett via kommunens hemsida och facebook, personliga 
inbjudningar till utbildning genomförda med hjälp av kommunala personalregister 
samt via event (Bollnäs skramlar). Utbildningsinsatser har genomförts vid flertalet 
tillfällen.  
 

Handlingar 
Inbjudan till Överförmyndarnyheter 2016 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 

§ 24 Information om Schablonersättning 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Arvode till en god man för ensamkommande barn betalas ut i form av en 
schablonersättning framtagen genom en tidsstudie under perioden oktober 2013-
september 2014. Utifrån det ökande mottagandet i kommunerna och landet ser 
inte asylprocesen likadan ut som tidigare nämnd period. I stället för att starta 
asylprocessen i månad två-tre efter ankomst dröjer det nu åtta – tio månader innan 
påbörjan. Detta gör att tidigare genomfördes asylprocessen i normalfall på åtta-tio 
månader, nu beräknas den ta dubbelt så lång tid. Utifrån detta är det inte rimligt 
att anta att en god man lägger 15 timmar (á 200 kr/timma) i snitt under hela 
asylprocessen då det nu föreligger en väntetid på åtta – tio månade innan 
asylprocessen startar upp.  
 

Handlingar 
Schablonersättning 
Timstudie ENKOBA Bollnäs 
Förslag till ny schablonersättning 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0014 Dpl 

§ 25 Äskande om medel 2016 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att för 2016 begära ett tillskott i budgeten med 600 000 kr från Bollnäs och 
412 500 kr från Ovanåker för ytterligare tjänster för att möta behovet av gode män 
för ensamkommande barn och den handläggning och tillsyn det innebär 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Asyltalet för mottagande av ensamkommande barn kommer höjas för våra tre 
kommuner från 34 till 277 ensamkommande barn. Vi får utöver det räkna med 
mottagande på grund av anhöriga i kommunen (anknytning) och de privata HVB-
hemmen där andra kommuner köper plats. Länsstyrelsen räknar med att en 
personal på heltid på ett rättsäkert sätt kan handlägga/bedriva tillsyn över 60-70 
ensamkommande barn-ärenden.  
 
Vi behöver utifrån denna väntade ökning en förstärkning till enheten med 3 
årsarbetare. Utifrån mottagande på grund av anhöriga i kommunen (anknytning) 
och de privata HVB-hemmen där andra kommuner köper plats kan ytterligare en 
årsarbetare behövas, det får utvärderas framledes då det mottagandet inte alls går 
att prognostisera i dagsläget. 
 
Vi har nu ett avtal där Bollnäs står för 53 %, Ljusdal 30 % och Ovanåker 17 % av 
enhetens kostnader. Den %-fördelningen fungerar inte för dessa 3 tjänster som jag 
önskar för ensamkommande barn var på jag föreslår en fördelning efter asyltal. 
Bollnäs asyltal (fördelningstal) är 111 vilket av 277 blir 40 % för Bollnäs del och 
25 % för Ovanåker. För tre tjänster blir det då ca 600 000 kr för Bollnäs och 
412 500 kr för Ovanåker/ år + eventuellt möbler till kontoren.  
 

Handlingar 
Fördelningstal 
Statistik ensamkommande barn – Ovanåker 
Statistik ensamkommande barn - Bollnäs 
Uträkning avseende kostnad för en tjänst 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0011 Dpl 

§ 26 Delegeringsordning Bollnäs-Ovanåker 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att anta föreslag till reviderad delegeringsordning med datum 2015-12-08. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Revidering av överförmyndarnämndens delegeringsordning föreslås.  
Ändring av delegat i Allmänt, från Arbetsledare till Chef och i 14 kap från ÖFN 
till Handläggare. 
Föreslagna tillägg saxade från delegeringsordningen: 
 
Allmänt 
Lagrum Ärende Delegat Anmärkning 
 Avtal som rör 

överförmyndarenhetens 
verksamhet. 

Chef  Arbetsledare på 
Överförmyndarenheten 

 

 Avskrivning av fordran 
till ett högsta värde av 
två prisbasbelopp per 
gäldenär 

Chef  Arbetsledare på 
Överförmyndarenheten 

 

 
14 kap Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av 
egendom 
14:13 Samtycke till att den 

enskilde tar upp lån 
eller ingår annan 
skuldförbindelse eller 
att förordnad 
förmyndare, god man 
eller förvaltare ställer 
den omyndiges 
egendom som 
säkerhet eller ingår 
borgen m.m. 

Handläggare ÖFN  

 

Handlingar 
 
Förslag till reviderad delegeringsordning för Bollnäs och Ovanåkers 
Överförmyndarnämnd daterad 2015-12-08 
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___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0015 Dpl 

§ 27 Komrevs granskning av "den interna kontrollen i Bollnäs 
kommun" 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar, i enlighet med beredningens förslag 
 
att överförmyndarnämnden från år 2016 ska arbeta med den interna kontrollen 
utifrån de riktlinjer och anvisningar som rekommenderas för nämnderna. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Komrev har granskat den interna kontrollen i Bollnäs kommun, ”Översiktlig 
granskning av den interna kontrollen Bollnäs kommun, 2015-04-01 slutversion”.  
Kommunfullmäktiges revisions- och ansvarsberedning beslutade 2015-06-08, § 7 
 
att det är angeläget att kommunstyrelsen utövar sitt ansvar gällande den interna 
kontrollen inom kommunkoncernen, 
 
att nämnderna och bolagen dokumenterar och arbetar på ett strukturerat sätt, gärna 
enligt COSO-modellen samt 
 
att redovisning av vidtagna åtgärder och effekter redovisas till 
kommunfullmäktige senast i november 2015. 
 

Handlingar 
Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2015-06-08 § 7 
Revisionsrapport februari 2015 (redigerad) (KFBER § 7) 
Missiv 2015-03-16 (KFBER § 7) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0017 Dpl 

§ 28 Begäran om ersättning för utlägg 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att avslå begäran om ersättning för utlägg 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Akt 1570 i Bollnäs. En skrivelse daterad 2015-10-09 skriven av anhörig till 
huvudman om begäran om ersättning för utlägg har inkommit till 
överförmyndarenheten. 
Anhörig vill ha ersättning för bensinkvitton och kvitton för färg mm. Anhörig 
uppger att kontakt funnits med förvaltaren om utläggen. Men förvaltaren har 
informerat om att han inte har bett den anhörige om någon tjänst. Enligt 
förvaltaren har huvudman ekonomi som håller måttet för hans behov. 
 
Enligt 12 kap. 16 § FB har ställföreträdaren rätt till ersättning för de utgifter som 
har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Ersättning för utlägg till 
anhörig beviljas inte. 
 

Handlingar 
Skrivelse daterad 2015-10-09 (sekretess) 
Förslag till avslagsbeslut (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
 
 
 



Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 
    
 

 
Bollnäs och Ovanåkers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
överförmyndarnämnd 2015-12-15 43 

 

43 

 
Dnr BOÖN-2015/0005 Dpl 

§ 29 Information - Individärenden 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Information från handläggare Carolin Nyberg-Roos i akt 93 Ovanåker 
Information från handläggare Inger Persson i akt 1141 Bollnäs 
 

Handlingar 
Skrivelse från handläggare Carolin Nyberg-Roos i akt 93 Ovanåker (Sekretess) 
Skrivelse från handläggare Inger Persson i akt 1141 Bollnäs (Sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0017 Dpl 

§ 30 Inriktningsbeslut - Bedömning av arvode 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att då huvudmannen inte betalar arvode till gode man gör kommunen utlägg för 
gode mannens arvode och skickar sedan faktura till huvudmannen. Kommunen 
hanterar fakturan enligt gängse förfarande. 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Huvudman i akt 123 har haft god man sedan 2007. Åren 2007-2010 hade inte 
huvudmannen ekonomi till att själv betala arvodet varpå kommunen gjorde det.  
2011-2013 har huvudmannen haft ekonomi nog att själv betala arvode, men på 
grund av att huvudmannen själv gör större uttag finns inga pengar kvar för god 
man att kunna få till arvode. 2011-2013 har kommunen stått för arvodet men 2013 
uppmanat god man att prata med huvudmannen om att det är han som ska betala 
arvode och om han ändå tar ut stora summor så fort det finns pengar på god mans 
transaktionskonto anses det som bristande samtycke.  
 
Vid bedömning om arvode för 2014 beslutas att huvudmannen ska stå för arvode 
själv då inkomsten ligger 123 000 kr över rekommendation för att betala själv. 
Huvudmannen vägrar att betala arvode och hävdar att han inte fått information om 
detta och vill då säga upp godmanskapet om det kostar pengar. 
 
Oklart från överförmyndarens sida om vilken information som utgått till 
huvudmannen innan 2014 då god man har samtalat om huvudmannen om detta. 
 
Arvode för 2014 och perioden 2015 innan avslut av ärendet har beslutata om att 
huvudmannen ska betala arvodet själv. Dock vägrar huvudmannen varpå 
Ovanåkers kommun har betalat arvode till god man och sedan med fakturor krävt 
huvudmannen på arvodet. Huvudmannen har inte betalat. 
 
Sofia Holm, överförmyndarenhetschef, önskar inriktningsbeslut. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0017 Dpl 

§ 31 Inriktningsbeslut - Vite 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att inte göra några undantag från reglementet gällande vitesföreläggande 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Efter flertalet samtal med en god man/förvaltare avseende avlastning på grund av 
sjukdom har plötsligt gode mannen/förvaltaren slutat kommunicera med 
Överförmyndarenheten.  
 
Anmodan, påminnelser och vitesförelägganden har skickats till gode 
mannen/förvaltaren i 11 ärenden avseende förteckningar, årsräkningar och 
sluträkningar. Även försök till kontakt med gode mannen/förvaltaren har gjorts 
via mail, telefon, brev och nära anhörig utan resultat.  
 
Sofia Holm, överförmyndarenhetschef, önskar inriktningsbeslut. 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0021 Dpl 

§ 32 Omprövning av förvaltarskap 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att uppdra till handläggaren att utreda om ansökan till tingsrätten kan ske i fem 
förvaltarskap, i akt 180 Ovanåker, i akt 1194, 1323, 1326, 1373 Bollnäs, och 
ersättas med god man 
 
att vid nästa sammanträde ompröva nu ej inkomna omprövningar av förvaltarskap 
 
att resterande förvaltarskap enligt redogörelsen kvarstår. 
___________________________________________________________ 
12 omprövningar av förvaltarskap har skickats ut i Ovanåker. 11 har inkommit 
besvarade. 
 
Av de besvarade i Ovanåker framgår att förvaltaren tycker att i 11 ärenden bör 
förvaltarskapet kvarstå. Dessa förvaltarskap finns i akt nummer: 58, 144, 170, 
180, 202, 230, 241, 254, 330, 337, 362 
 
Följande har ej inkommit och kan därför ej omprövas vid sammanträde 2015-12-
14, påminnelse är skickad: 143, 
 
66 omprövningar av förvaltarskap har skickats ut i Bollnäs. 56 har inkommit 
besvarade. 
 
Av de besvarade i Bollnäs framgår att förvaltaren tycker att i 55 ärenden bör 
förvaltarskapet kvarstå. Dessa förvaltarskap finns i akt nummer: 4, 36, 153, 164, 
187, 202, 221, 410, 479, 670, 672, 729, 797, 806, 959, 999, 1028, 1104, 1167, 
1182, 1194, 1196, 1207, 1284, 1287, 1291, 1314, 1318, 1323, 1326, 1335, 1370, 
1380, 1387, 1422, 1466, 1503, 1551, 1570, 1571, 1590, 1637, 1702, 1738, 1764, 
1777, 1786, 1792, 1804, 1805, 1808, 1827, 1831, 1840, 1863, 1876 
 
Omprövning bör enligt nuvarande förvaltare ske i akt 1373. Förvaltaren anser att 
grunderna för förvaltarskap inte längre anses föreligga och ett god manskap borde 
täcka hjälpbehovet.    
 
Följande har ej inkommit och kan därför ej omprövas vid sammanträde 2015-12-
14, påminnelse är skickad: 179, 1024, 1184, 1418, 1419, 1565, 1757, 1788, 1891 
 

Handlingar 
67 omprövningar av förvaltarskap i ovan nämnda akter (sekretess) 
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___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0009 Dpl 

§ 33 Redovisning av delegeringsbeslut  
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att lägga delegeringsbesluten för perioden 2015-07-01 – 2015-11-30 tagna av 
ordförande till handlingarna 
___________________________________________________________ 
 

Redogörelse 
Ordförande har tagit följande beslut då det varit brådskande: 
 
15 Vitesföreläggande (akt 343 Ovanåker) (akt 1446, 1450, 1547, 1557, 1688 (2st), 
1731 (2st), 1751 (2st), 1753 (3st), 1786 Bollnäs) 
2 Entledigande av god man (akt 1688, 1731) 
1 Partiellt avslag om uttag från spärrat konto (akt 1806) 
1 Avslag om uttag från spärrat konto (akt 1150) 
1 Samtycke till lån (akt 1840) 

Handlingar 
15 Beslut om vitesföreläggande (Ovanåker akt 343) (Bollnäs akt 1446, 1450, 
1547, 1557, 1688 (2st), 1731, 1751(2st), 1753 (3st), 1786) (sekretess) 
2 Beslut om entledigande av god man och förordnande av ny god man akt 1688, 
1731 (sekretess) 
1 Beslut om partiellt avslag om uttag från spärrat konto (akt 1806) (sekretess) 
1 Beslut om avslag om uttag från spärrat konto (akt 1150) (sekretess) 
1 Beslut om samtycke till lån (1840) (sekretess) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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Dnr BOÖN-2015/0003 Dpl 

§ 34 Delgivningar 2015 
 

Beslut 
 
Överförmyndarnämnden beslutar 
 
att förklara sig informerad 
___________________________________________________________ 
 

Handlingar 
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-05 § 237 - antagande av tidsplan för 
uppsiktsplikt 2016 (BOÖN-2015/0004) 
___________________________________________________________ 
 
Protokollsutdrag: Akt 
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