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Plats och tid Förvaltningsbiblioteket, våning 3, 10:00—11:00 

Beslutande ledamöter 
 

Per-Eric Larsson, ordf (S) 
Kerstin Frånlund, (S) 
Johanna Zidén, (M) 
Leif Georgsson, (V) 
Ida Stafrin, tj ers, (C) 
 
 
 

Ej beslutande ersättare Marianne Hägglund, (S) 
Malin Åhman, (S) 
Lillemor Zidén, (M) 
 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Majvor Byström, administrativ chef 
Åsa Sjöberg, Handläggare 
Anki Andersson, Handläggare 

Övriga 

 

Justerare Johanna Zidén, (M) 

Justeringens plats och tid Justeras direkt efter sammanträdet 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 18 - 26 
 Victoria Häggkvist  

 Ordförande   
 Per-Eric Larsson (S)  

 Justerare   
 Johanna Zidén, (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Överförmyndarnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-05-23 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-24 Datum då anslaget tas ned 2018-06-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Överförmyndarnämndens 
expedition Sista datum för överklagande 2018-06-15 

 

Underskrift   
 Victoria Häggkvist  
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Ärendelista 
§ 18   Dnr 2018/11 

Ekonomisk prognos per 2018-04-30 ................................................................... 3 

§ 19   Dnr 2018/10 

Utse dataskyddsombud ....................................................................................... 4 

§ 20   Dnr 2018/1 

Redovisning av delgivningar ............................................................................... 7 

§ 21   Akt nr 1429 

§ 22   Akt nr 1429 

Placering av barns tillgångar enligt föräldrabalken 13 kap 6 § st 1Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 23   Akt nr 670 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto enligt 14 kap 8 § 

föräldrabalken ................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 24   Akt nr 907 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto enligt 14 kap 8 § 

föräldrabalken ................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 25   Akt nr 1214 

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto enligt 14 kap 8 § 

föräldrabalken ................................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

§ 26   Akt nr 1388 

Vitesföreläggande enligt föräldrabalken 16 kap 13 §Fel! Bokmärket är inte definierat. 
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§ 18   Dnr 2018/11 

Ekonomisk prognos per 2018-04-30 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden. 

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

Lägga informationen om nämndens ekonomiska prognos per 2018-04-30 

med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämndens två stora kostnadsposter är den personal som ger stöd och service 

till nämnden och de ställföreträdare som nämnden måste betala ut arvode till 

när huvudmannen inte själv har möjlighet att göra det. När det gäller arvoden 

för ensamkommande flyktingbarn kan dessa inte längre återsökas från 

Migrationsverket. Den politiska nämnden visar på en positiv prognos om 

ungefär 18 000 kronor och överförmyndarverksamheten visar på ett positivt 

utfall på 589 000 kronor men där överskottet är intäkter som härrör till 2017. 

Prognosen för överförmyndarverksamheten visar på en liten negativ prognos 

13 000 kronor, men den politiska nämndens överskott förutsätts kompensera 

verksamhetens underskott och prognosen för överförmyndarnämndens hela 

ansvar visar på ett troligt nollresultat.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant. 

Måluppfyllelse 

Eftersom beslutet enbart är en information så har den ingen inverkan på 

måluppfyllelsen.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 19   Dnr 2018/10 

Utse dataskyddsombud 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden  

Beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar följande 

1. Per Söderström, samordnare, utses till funktionen som 

dataskyddsombud för överförmyndarnämnden. 

2. Anmäla detta beslut till Datainspektionen. 

Ärendet 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 

från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär förändringar för de 

som behandlar personuppgifter och 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.  

Under perioden mars 2017- mars 2018 har kommunstyrelsen drivit ett 

koncernövergripande projekt för att förbereda organisationen inför den nya 

förordningen. Per Söderström har varit projektledare under projektettiden. 

Den nya lagstiftningen som börjar gälla 25 maj anger att myndigheter/ 

nämnder formellt behöver utse dataskyddsombud men bolagen avgör själva 

om de utser funktionen som dataskyddsombud. Beslutet om att utse 

dataskyddsombud ska även anmälas till Datainspektionen innan 25/5 2018. 

Dataskyddsombudet uppgifter 

Dataskyddsombud påminner i vissa delar om dagens personuppgiftsombud, 

men är en ny funktion. De viktigaste uppgifterna för dataskyddsombudet är 

att: 

 samla in information om hur organisationen behandlar 

personuppgifter,  
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 revidera personuppgiftsbehandlingen och säkerställa att 

personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom en 

organisation,  

 informera och ge råd inom organisationen, 

 se till att personuppgiftsansvariga har kompetens till behandlingen,  

 vara kontaktperson för den registrerade (till exempel elev, anställd, 

medborgare, god man, politiker), 

 vara kommunens kontakt mot Datainspektionen, 

 följa upp incidentrapportering med personuppgiftsansvariga, 

 informera personuppgiftsansvarig om personuppgiftincidenter i 

samverkan med informationssäkerhetssamordnaren samt 

 samarbeta med tillsynsmyndighet (Datainspektionen).  

Ett dataskyddsombud kan vara ombud för flera olika myndigheter eller flera 

olika bolag inom samma koncern. 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.  

Uppföljningar   

Incidenter av större vikt återrapporteras omgående till 

personuppgiftsansvarig av dataskyddsombudet. Uppföljning av kommunens 

personuppgiftsbehandling planeras ske schemalagt minst en gång per 

verksamhetsår i samarbete med personuppgiftsamordnare, 

informationssäkerhetssamordnare, dataskyddsombud och IT-chef. 

Uppföljningar som sker på begäran av tillsynsmyndighet genomförs i 

samverkan med Dataskyddsombudet och representanter från 

tillsynsmyndigheten. 

Ekonomi och finansiering 

Finansiering av funktionen som dataskyddsombud för kommunens nämnder 

inryms i kommunledningsförvaltningens budget medan bolagen behöver 

finansiera sin egen del av dataskyddsombudet. 

Måluppfyllelse 

Att utse ett dataskyddsombud innebär att Kramfors kommun följer det som 

Dataskyddsförordningen kräver i lagstiftningen.  
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Samråd 

Under 2017-2018 har ett koncernövergripande projekt drivits av 

kommunstyrelsen för att förbereda organisationen och våra kommunala 

bolag för den nya förordningen. Alla förvaltningar och bolag har deltagit.  

Beslutet skickas till 

Datainspektionen 

Per Söderström 

Beslutet delges 

Kommunstyrelsen 
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§ 20   Dnr 2018/1 

Redovisning av delgivningarm 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna. 

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för verksamhetsåret 2017 
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§§ 21--26 i nämndens protokoll 2018-05-23, sidan 8--16 omfattas 

av sekretess. 

 


