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Plats och tid Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs,  
tisdagen den 13 februari 2018 kl. 08:45-10:50 

Ajournering Kl. 09:30-10:00 

Beslutande Ledamöter 

Ulf Torstensson (S) 
Ulrika Dahlberg (MP), ordförande 
Cecilia Widéen (BP) 
Åsa Olsson (L), 1:e vice ordförande 
Bertil Eriksson (KD) 

 Ersättare 

Marianne Wängelin (S) 
Maria Rens (S) 
Deisy Hellsén (C) 

Övriga närvarande Sofia Holm, enhetschef 
Carolin Nyberg Roos, handläggare 
Josefine Jonsson, kommunsekreterare 

Justerare Cecilia Widéen 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret i Bollnäs, måndagen den 19 februari 2018, kl. 15:00 
 

 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-11 
 Josefine Jonsson  

 Ordförande 

  

 Ulrika Dahlberg  

 Justerare 

  

 Cecilia Widéen  

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 1  Dnr 2018-00006 

Information från verksamheten 2018 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.   

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

 Enheten har från november och fortfarande varit hårt drabbade av 

sjukdom. Två i en personalgrupp på sex är långtidssjukskrivna. En av de 

sjukskrivna jobbar nu 25 %. Detta har påverkat enheten hårt då det inte 

finns möjlighet att ta in vikarier på så kort varsel och oviss tidsperiod. 

Planering, strukturering och dialog har varit dagligen på agendan.     

 Ett nyhetsbrev skickades ut i december till alla ställföreträdare med bra 

information från verksamheten. 

 En granskare är anställd och började 5 februari och ytterligare en 

intervju är bokad för granskningsanställning nummer två. (information 

om utfallet på mötet) 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Nyhetsbrev 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 2  Dnr 2016-00016 

Bokslut 2017 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.   

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Bollnäs tillstörsta delen en budget i balans: 

Kansliverksamhetens budget, verksamhet 131, är i balans så när som på 

dryga 4 000 kr. Största avikelsen i den delen av budgeten är under slag 74 

"övriga främmande tjänster" då ett av uppdragen under hösten 2017 krävde 

hög juridisk kompetens samt mer tid än vad som är möjligt med nuvarande 

bemanning att lägga i ett enskilt ärende, var på advokatbyrå anlitades som 

konsult (handläggare). 

Verksamhet 132 visar nu ett underskott på 241 000 kr då arvoden till god 

man inte är återsökningsbart hos Migrationsverket då barnet fått 

kommunplacering. Dessa 241 000 kr kommer återsökas av kommunens 

medel för mottagande av ensamkommande barn och således visa 0 efter det. 

Verksamhet 133, benämns Överförmyndare och innefattar både nämndens 

arvoden och ställföreträdarnas arvoden. Denna del av budgeten visar 2017 

ett överskott med 257 000 kr. Denna flexibilitet i budgeten måste finnas då 

man år från år bedömer arvodets storlek samt vem som betalar arvodet, 

huvudmannen eller kommunen. Detta gör att det är otroligt svårt att 

prognostisera denna del av budgeten.   

Verksamhet 134 Enheten för ensamkommande barn kommer också bekostas 

av kommunens medel för mottagande av ensamkommande barn och således 

visa 0 efter det. 
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Ovanåker en budget i balans: 

049: Här budgeteras de extra tillskjutna budget medel för handläggning 

avseende ensamkommande barn. 280 000 kr äskades men enbart 168 000 kr 

av dessa behövdes för verksamheten. 

1411: Arvode för förtroendemän visar ett överskott på 21 000 kr 

 

1412: Innehåller arvoden till god man/förvaltare som visar i ett överskott på 

128 000 kr. Detta då kommunen 2017 inte behövt stå för arvode i samma 

utsträckning som prognostiserat. Denna del av budgeten är otroligt svår att 

prognostisera då arvodesbesluten tas utifrån förutsättningarna år från år, det 

vill säga hur stort blir arvodet samt är det huvudmannen eller kommunen 

som betalar. 

1414: Arvode god man för ensamkommande barn. Kvar blir den kostnad 

som inte är återsökningsbar varpå det är en kostnad på 65 000 kr. 15 000 kr 

mer än budgeterat. 

 

1415: Här budgeteras kostnaden för förvaltarenheten 352 000 kr och 

Överförmyndarenheten (grundbemanning) 390 000 kr. 

 

199: Övriga kostnader – en del i budget som inte använts 2017. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Bokslut 2017 (Överförmyndarnämnden) 

Bokslutsunderlag 2017 Ovanåker 

Bolslutsunderlag 2017 Bollnäs 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Ovanåkers kommun, ekonomikontoret, akt 
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§ 3  Dnr 2015-00011 

Revidering av delegeringsordning för Bollnäs och 
Ovanåkers överförmyndarnämnd 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att anta förslag till reviderad delegeringsordning med datum 2018-02-13.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Som en åtgärd för minskad sårbarhet och för förtydligande behöver även 

enhetschef möjlighet att ta beslut i verksamhetensfrågor och det bör läggas 

till assistent i förklaringen till de olika delegeringsnivåerna. För detta bör 

följande förtydligande mening läggas till i delegeringsordningen: 

"Med handläggare och assistent i denna delegeringsordning avses tjänsteman 

hos kommunen som är utsedd att handlägga/avgöra vissa grupper av ärenden 

inom överförmyndarnämndens ansvarsområde. Där beslutanderätten i denna 

delegeringsordning delegerats till handläggare eller assistent har även 

enhetschefen beslutsrätt." 

 

Situationer kan uppstå i befintliga ärenden där extra kompetens kan behövas 

för t.ex. en fastighetsförsäljning eller en extraordinär skuldhantering. 

Enheten har också blivit varse om att avsaknaden av kompetens eller tid för 

t.ex. nämnda uppgifter försvårar när det rekrytteras ställföreträdare till nya 

uppdrag.  

Att i enlighet med föräldrabalkens 11 kap 13 § (FB 11:13) kunna tillsätta 

ytterligare en ställföreträdare skulle underlätta i rekryttering, ge befintliga 

ställföreträdare trygghet, öka rättsäkerheten i uppdragen och ge några 

ställföreträdare möjlighet att använda sin specialkompetens i flertalet 

uppdrag. För en så effektiv handläggning som möjligt bör 

delegeringsordningen utökas på så sätt att handläggare ges delegation i 

enlighet med FB 11:13.  

_____________________________________________________________ 
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Handlingar 

Förslag till delegeringsordning med datum 2018-02-13 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 4  Dnr 2017-00008 

Redovisning av delegeringsbeslut 2017 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.   

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Handläggare har på delegation bland annat tagit följande beslut 2017-07-01 

– 2017-12-31: 

449 arvoden är beslutade om i Bollnäs (var av 332 till god man för 

ensamkommande barn och 23 är "0-arvoden") och i Ovanåker 181 arvoden 

(var av 160 till god man för ensamkommande barn och 6 är "0-arvoden"). 

Av dessa arvodesbeslut i Bollnäs är 76 tagna utifrån insänd årsräkning 

avseende 2016 till en total kostnad på 426 589 kr (exkl. sociala avgifter). 53 

% av den totala kostnaden (exkl. sociala avgifter) betalas av kommunen och 

47 % betalas av huvudmannen/den underårige.  

Av arvodesbesluten tagna i Ovanåker är 14 tagna utifrån insänd årsräkning 

avseende 2016 till en total kostnad på 95 392 kr (exkl. sociala avgifter). 47 

% av den totala kostnaden (exkl. sociala avgifter) betalas av kommunen och 

53 % betalas av huvudmannen/den underårige. 

65 uttagsmedgivanden har beviljats i Bollnäs (varav 7 till underårig) och 22 i 

Ovanåker (varav 2 till underårig) 

3 beslut om samtycke i Bollnäs och 3 i Ovanåker. Av dessa är 5 samtycke till 

fastighetsförsäljning och 1 till egendoms fördelning. 

_____________________________________________________________ 
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Handlingar 

Uttagstransaktioner 2017-07-01 – 2017-12-31 utskrivet 2018-02-02 

(sekretess) 

Dagbok (samtycke) 2017-07-01 – 2017-12-31 utskrivet 2018-02-02 

(sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 5 

Vitesföreläggande akt 2045 Bollnäs – årsräkning 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att vitesförelägga ställföreträdaren i akt 2045 i Bollnäs då denne ej inkommit 

med komplett årsräkning.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ställföreträdaren entledigades från sitt uppdrag som god man den 2017-01-

24. 2017-01-25 skickades slut- och årsräkning med sista inlämningsdag 

2017-02-25. 2017-03-20 skickades påminnelse om att inkomma med 

årsräkningen inom två veckor. 2017-04-04 inkom årsräkning som ej var 

fullständigt ifylld varpå begäran om komplettering skickades till 

ställföreträdaren samma dag. I november 2017 kallades ställföreträdaren till 

redovisningsutbildning som hon även deltog på. 2017-12-11 informerade 

överförmyndaren via telefonsamtal samt skickade påminnelse 2 till 

ställföreträdaren att inkomma med sluträkningen inom två veckor, samt 

information om vite. Komplett årsräkning har ännu inte kommit in till 

överförmyndarenheten. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Vitesföreläggande dnr 73 (sekretess) 

Påminnelse 2 angående årsräkning huvudman dnr 71 (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 6   

Vitesföreläggande akt 2045 Bollnäs – sluträkning 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 2045 i Bollnäs då denne inte 

inkommit med komplett sluträkning.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ställföreträdaren entledigades från sitt uppdrag som god man den 2017-01-

24. 2017-01-25 skickades sluträkning med sista inlämningsdag 2017-02-25. 

2017-03-20 skickades påminnelse om att inkomma med sluträkningen inom 

två veckor. 2017-04-04 inkom sluträkning som ej var fullständigt ifylld 

varpå begäran om komplettering skickades till ställföreträdaren samma dag. I 

november 2017 kallades ställföreträdaren till redovisningsutbildning som 

hon även deltog på. 2017-12-11 informerade överförmyndaren via 

telefonsamtal samt skickade påminnelse 2 till ställföreträdaren att inkomma 

med sluträkningen inom två veckor, samt information om vite. Komplett 

sluträkning har ännu inte kommit in till överförmyndarenheten. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Vitesföreläggande dnr 74 (sekretess) 

Påminnelse 2 angående sluträkning huvudman dnr 72 (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 7   

Vitesföreläggande akt 1450 Bollnäs – sluträkning 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att vitesförelägga ställföreträdare i akt 1450 i Bollnäs då denne ej inkommit 

med sluträkning.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ställföreträdaren entledigades från sitt uppdrag som god man den 2017-11-

01. 2017-11-02 skickades sluträkning med sista inlämningsdag 2017-12-02. 

2017-12-06 skickades påminnelse om att inkomma med sluträkningen inom 

två veckor, samt information om vite. Sluträkningen har ännu inte kommit in 

till överförmyndarenheten. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Vitesföreläggande dnr 49 (sekretess) 

Påminnelse angående sluträkning huvudman dnr 48 (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 8 

Individärende akt 122 Ovanåker 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att entlediga god man och förordna ny god man i akt 122 Ovanåker. 

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Samarbetet mellan huvudman och god man fungerar inte, brister i 

kommunikation mellan varandra. Huvudmannen vill byta god man men gode 

mannen vill inte bli utbytt. Överförmyndaren utrett och anser att ett byte är 

aktuellt. Överförmyndaren har tillfrågat en ny god man. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Beslut om entledigande och förordnande av ny god man (sekretess) 

Mail från god man (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 9   

Individärende akt 202 Bollnäs 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

att avslå huvudmannens önskemål om byte av förvaltare i akt 202 i Bollnäs.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Huvudmannen begärt att få byta förvaltare för att samarbetet inte fungerar.  

Huvudmannen anser att han inte får hjälp till en meningsfull fritid och han 

lider av ensamhet. Förvaltarna uppger att de försökt tillmötesgå 

huvudmannens önskemål men uppger att det är svårt att nå huvudmannen då 

han sällan svarar på telefon eller sms, och öppnar inte heller dörren vid 

besök. Huvudmannen har även hotat förvaltarna, vilket resulterat i 

polisanmälningar.  

Utifrån den hotsituation som huvudmannen utsatt sin tidigare och nuvarande 

förvaltare för så bedömer överförmyndaren att det inte är aktuellt att byta 

förvaltare just nu. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Beslut avslag på ansökan om byte av förvaltare (sekretess) 

Ansökan om byte av förvaltare dnr 460 (sekretess) 

Förvaltarnas bemötande av klagomål dnr 464 (sekretess)    

Skrivelse från huvudmannen angående byte av förvaltare dnr 474 (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 10 

Individärende akt 2289 Bollnäs 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar  

 

att samtycka till om att omyndig i akt 2289 i Bollnäs övertar lån enligt 

föräldrabalken 13 kap 12 §.  

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Tova har enligt ett godkänt testamente tillsammans med sin myndiga syster i 

lika delar ärvt en fastighet, tillgodohavanden på Mellanskog i form av insats 

och merkonto samt behållningen på ett företagskonto efter sin avlidne far. 

Särskild förvaltare är utsedd för fastigheten.   

Enligt testamentet överlåtes fastigheten mot att Tova och hennes syster i lika 

delar gemensamt ansvarar för ett lån i Swedbank förenat med panträtt i 

fastigheten.  

Överförmyndaren har ex officio förordnat god man utifrån att jurist vid LRF 

Konsult meddelat överförmyndaren att banken inte godkänner att Tova 

övertar av lånet som är kopplat till fastigheten utan god man och samtycke 

från överförmyndaren. Mamman är jävig. 

God man ansöker nu om överförmyndarens samtycke till att Tova övertar 

hälften av lånet i Swedbank förenat med panträtt i fastigheten Bollnäs Arbrå-

Östansjö 3:24. 

_____________________________________________________________ 
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Handlingar 

Ansökan om samtycke till övertagande av lån för omyndig (sekretess) 

Åtagande/samtycke (sekretess)  

Testamente (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 
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§ 11 

Individärende akt 2157 Bollnäs 

 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar  

 

att i akt 2157 i Bollnäs avslå 1 500 kr av de ansökta 3 000 kr eftersom de 

anses ingå i underhållsskyldigheten. 

_____________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från 

överförmyndarspärrat konto avseende säng, madrass, täcke och kudde för ett 

belopp för 3 000 kr. Barnpension kommer in på överförmyndarspärrat konto 

då pappan är avliden. Utifrån föräldrars underhållsskyldighet gentemot sitt 

barn anser överförmyndaren att efterlevande föräldern bör betala för sin del i 

underhållsskyldigheten och resterande betalas från barnpensionen. 

Ansökningen avslås på 3 000 kr men beviljas med 1 500 kr. 

_____________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Uttagsansökan (sekretess) 

Anteckning (sekretess) 

_____________________________________________________________ 

Beslutet skickas till 

Akt 

 


