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§ 1 Dnr 1268  

Informationsärenden 
Överförmyndarnämnden har fått information om följande: 
Information om inloggningar 
Förvaltningen informerar om beslutsärenden – Anna Bostedt 
Absolut sekretess och sekretessavtal – Cecilia Hjelm 
Arvoden till nämnd – Anna Bostedt 
Extra ärende – Cecilia Hjelm 
 
_____  
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§ 2 Dnr 1269  

Anmälan om eventuell JÄV 
Inga ledamöter eller ersättare anmäler sig jäviga. 
______  
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§ 3 Dnr 1271  

Val av justerare 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
 Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar  
att välja Kristina Löfroth (S) till justerare för dagens protokoll.   
______  
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§ 4 Dnr 1298  

Fastställande av dagordning 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
 Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att på dagordningen lägga till ärende: 
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto enligt föräldrabalken 14 
kap. 8 § och ansökan om medgivande till rättshandling, inköp av fast 
egendom enligt 14 kap. 11 § p 1 föräldrabalken och 
att därefter fastställa dagordningen för mötet.   

Yrkanden 
Ordföranden föreslår att ärende enligt ovan läggs till på dagordningen.    

Beslutsunderlag 
 Kallelse till dagens sammanträde     
______  
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§ 5 Dnr 2023-000004 1.1.3.1 

Delegationsordning 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att anta Delegationsordning för överförmyndarnämnden Härnösand- 
Kramfors, samt 
att delegationsbesluten ska delges nämnden.     

Bakgrund 
Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 
verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och 
genomförande. Nämndens beslutanderätt kan inom vissa områden flyttas 
genom delegation.  
En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom 
delegation. Enligt 6 kap. 37 §, kommunallagen får nämnden delegera sin 
beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna 
nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Delegering till 
en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till 
en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och 
funktioner, inte till namngivna personer. 
En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 
vägnar, vilket innebär att nämnden är juridiskt ansvarig. Det betyder att 
delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 
En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat 
att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även 
ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-19 
Delegationsordning för överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors    
______  
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§ 6 Dnr 2023-000008 1.1.3.1 

Överförmyndarnämndens öppettider 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att för 2023 är överförmyndarnämndens telefontid måndag – fredag 08.30-
11.30 och att besök ska förbokas och 
att delge tingsrätten överförmyndarnämndens öppettider.    

Yrkanden 
Åke Molander (S) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: att delge 
tingsrätten överförmyndarnämndens öppettider.   

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut: 
förvaltningens förslag med Åke Molanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden avser besluta förvaltningens 
förslag med Åke Molanders (S) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att överförmyndarnämnden har beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med Åke Molanders (S) tilläggsförslag.    

Bakgrund 
Nämnden har i uppdrag att årligen fatta beslut om expeditionens 
öppethållande. 
Beslutad telefontid gäller helgfria vardagar. 
Utöver den beslutade telefon- och besökstiden finns i Härnösands kommun 
ett servicecenter som ger vägledning och information i kommunala frågor. 
Servicecenter och växel kan ta emot meddelanden och vidarebefordra dem 
till verksamheten under kontorstid. 
Överförmyndarverksamheten kan alltid nås via funktionsbrevlådan 
overformyndarenheten@harnosand.se. Meddelanden från kundtjänst och e-
post ska besvaras inom två arbetsdagar.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-19    
______  
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§ 7 Dnr 2023-000001 1.1.3.1 

Arvodesriktlinjer, barn 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att anta Riktlinjer vid arvodering till god man för ensamkommande barn, 
särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt tillfällig 
vårdnadshavare version 1.3.      

Bakgrund 
Den som har förordnats till god man för ensamkommande barn, särskilt 
förordnad vårdnadshavare eller förordnad förmyndare har rätt till ett skäligt 
arvode och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget enligt  
12 kap. 16 § föräldrabalken (FB). 
Uppdraget är ett i lag reglerat frivilliguppdrag och inte fråga om en 
anställning. Arvodet kan därmed inte jämställas med lön. 
Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodets storlek och vem 
som ska betala arvodet. Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-18 
Riktlinjer vid arvodering till god man för ensamkommande barn, särskilt 
förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt tillfällig 
vårdnadshavare version 1.3    
______  
 



 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(18) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2023-000002 1.1.3.1 

Arvodesriktlinjer vid arvodering till god man och 
förvaltare 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att anta Riktlinjer vid arvodering till god man och förvaltare daterad 2023-
01-01.      

Bakgrund 
Den som utses till god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § och 7 § 
föräldrabalken (FB) har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för 
nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § FB). 
Av förarbetena till lagstiftningen framgår att uppdraget som ställföreträdare 
präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet (SOU 2004:112 s. 823). 
Det är ett frivilligt uppdrag och inte fråga om en anställning. 
Ställföreträdaren kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan 
jämställas med lön och som omfattar allt vad denne har utfört för sin 
huvudman. Ställföreträdaren kan därför inte heller få ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  
Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodets storlek och vem 
som ska betala arvodet. Överförmyndarnämndens beslut kan överklagas av 
huvudmannen eller av ställföreträdaren.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-18 
Riktlinjer vid arvodering till god man och förvaltare daterad 2023-01-01    
______  
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§ 9 Dnr 2023-000003 1.1.3.1 

Dataskyddsombud 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att utse Henrik Bjerneld, informationssäkerhetssamordnare Härnösands 
kommun, till dataskyddsombud för överförmyndarnämnden, samt  
att översända beslutet till integritetsmyndigheten (IMY).      

Bakgrund 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 
från och med den 25 maj 2018. Förordningen stärker rättigheter för den 
enskilde när det gäller personlig integritet. De som behandlar 
personuppgifter behöver aktivt ta ansvar för att se till att förordningens 
regler följs och kunna visa det. I kommuner är det nämnderna = myndigheter 
som är personuppgiftsansvarig och även den som formellt ska utse 
dataskyddsombudet. 

Personuppgiftsansvarig är styrelsen/nämnden 
Personuppgiftsansvarig är den myndighet/nämnd som bestämmer för vilka 
ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är 
inte tjänstemannen på en arbetsplats som är personuppgiftsansvarig. Den 
faktiska behandlingen av personuppgifter kan överlåtas men personuppgifts-
ansvaret kan aldrig överlåtas. Det är ett gemensamt ansvar för 
personuppgiftsbehandling och dataskydd mellan Kramfors och Härnösands 
kommun vilket regleras i samverkansavtalet samt fördelning av eventuella 
sanktionsavgifter.  

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet och är den som 
följer upp att myndigheterna följer förordningen. 

Dataskyddsombud, ett krav för myndigheter 
Förordningen säger att myndigheter som är personuppgiftsansvarig ska 
utnämna ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet uppgifter 
Artikel 39 styr de viktigaste uppgifterna för dataskyddsombudet. 

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter: 
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a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet 
och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra 
av unionens eller medlemsstaternas dataskydds bestämmelser. 

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet 
ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och 
tillhörande granskning. 

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och 
övervaka genomförandet av den enligt artikel 35. 

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra 
frågor. 

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de 
risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, 
omfattning, sammanhang och syften. 

Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer 
dataskyddsförordningen men har en rådgivande och stödjande roll. Ansvaret 
för att organisationen följer det som förordningen anger, ligger alltid hos den 
personuppgiftsansvariga.  

Personuppgiftsincident 
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt 
dataskyddsförordningen är det viktigt att organisationer har rutiner på plats 
för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. 
Organisationer måste anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till 
IMY inom 72 timmar efter det att överträdelsen har upptäckts. Det behövs 
inte göras någon anmälan om personuppgiftsincident ifall det står klart att 
den inte leder till några risker för enskildas fri- och rättigheter. Det är viktigt 
att arbeta medvetet och proaktivt för att undvika personuppgiftsincidenter för 
att undvika sanktionsavgifter.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-18     
______  
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§ 10 Dnr 2023-000005 2.1.0.1 

Dokumenthanteringsplan 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att anta dokumenthanteringsplan 2023 version 1.0.      

Bakgrund 
Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för 
förvaltningens allmänna handlingar. 
I och med införandet av en gemensam nämnd mellan Härnösands och 
Kramfors kommun så finns behov av att upprätta en gemensam 
dokumenthanteringsplan för kommande år.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-18 
Dokumenthanteringsplan överförmyndarnämnd 2023      
______  
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§ 11 Dnr 2023-000006 1.1.3.1 

Fullmakt att föra överförmyndarnämndens talan 2023 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att ge fullmakt till enhetschef, överförmyndarjurist och utredare på 
Överförmyndarsamverkan Härnösand-Kramfors att som ombud föra 
överförmyndarnämndens talan i mål och ärenden i domstol inom 
verksamhetens område, samt  
att ge fullmakt till nämndens ordförande och vice ordförande att som ombud 
föra överförmyndarnämndens talan i mål och ärenden inom verksamhetens 
område.      

Bakgrund 
Överförmyndarnämnden har i uppgift att fatta beslut om vilken/vilka som för 
överförmyndarnämnden får föra talan i domstol gällande mål och ärenden 
som domstolen kallar till. 
Beslutet ska delges Överförmyndarverksamheten vid Ångermanlands 
tingsrätt.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-03     
______  
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§ 12 Dnr 2023-000007 1.1.3.1 

Verksamhetsplan och internkontroll 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar  
att anta verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan, samt  
att skicka beslutet till kommunfullmäktige i både Härnösands kommun och 
Kramfors kommun för kännedom.      

Bakgrund 
Överförmyndarnämndens verksamhetsplan 2023 innehåller mål och 
strategiska åtgärder för året. 
Verksamhetsplanen innehåller även en beskrivning av budget och 
internkontrollplan.      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-19     
Verksamhetsplan med tillhörande internkontrollplan  
Internkontroll bruttolista överförmyndarnämnden 2023 
 _____  
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§ 13 Dnr 2023-000010 3.8.1.0 

Sammanträdestider Överförmyndarnämnden 2023 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att anta Sammanträdesplan 2023 för överförmyndarnämnden med den 
föreslagna ändringen.   

Yrkanden 
Ordföranden Ingemar Wiklander (KD) yrkar på att ändra maj månads 
mötesdatum från 2023-05-19 till 2023-05-26.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut: liggande 
förslag med ordförandens ändringsförslag.  
Ordföranden frågar om överförmyndarnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag med ordförandens ändringsförslag.  
Ordföranden finner att överförmyndarnämnden har beslutat i enlighet med 
liggande förslag med ordförandens ändringsförslag.  

Bakgrund 
För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig 
mötesplanering har en sammanträdesplan för överförmyndarnämnden under 
2023 tagits fram.  
      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-19 
Sammanträdesplan 2023     
______  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2023-000015 3.8.1.0 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto 
enligt föräldrabalken 14 kap. 8 § och ansökan om 
medgivande till rättshandling, inköp av fast egendom 
enligt 14 kap. 11 § p 1 föräldrabalken  

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att ge samtycke till ansökan om uttagstillstånd från överförmyndarspärrat 
konto enligt föräldrabalken 14 kap 8 § och 
 
att ge samtycke till ansökan om medgivande till rättshandling, inköp av 
fastighet, enligt föräldrabalken 14 kap. 11 § p 1. 
   
Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarenhetens tjänsteskrivelse 2023-01-25 
Ansökan om uttag från spärrat konto 
Ansökan om samtycke till rättshandling med bilagor      
______  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 2023-000013 3.8.1.0 

Ärenden för kännedom 2023 

Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslut 
Överförmyndarnämnden Härnösand-Kramfors beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning 2023 kommunfullmäktige 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidium 2022-12-05 § 55 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2023 
     
______  
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