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§ 34  Dnr: ÖFN 2021/10 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden får ta del av följande information: 

- Jonas Nyberg, enhetschef överförmyndarenheten Härnösand 

presenterar sig själv. 

- Jonas Nyberg, enhetschef överförmyndarnämnden Härnösand, Maria 

Hedman, förvaltningschef, presenterar läget inför en förändrad 

organisation. 

- Åsa Sjöberg, handläggare, rapporterar från senaste länsträffen. 

- Henrik Ericson, nämndsekreterare, informerar om införandet av ett 

nytt mötesverktyg.  
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§ 35 Dnr: ÖFN 2021/32 

Verksamhetsplan överförmyndarnämnden 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Fastställa verksamhetsplanen för 2022. 

Ärendet 

Riktlinjerna för styrning och ledning anger att varje nämnd under hösten ska 

ta fram en verksamhetsplan för sitt verksamhetsområde. Verksamhetsplanen 

gäller för kommande budgetår. 

Överförmyndarnämndens mål i verksamhetsplanen ska bidra till att 

kommunen når de kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom 

mål för dessa även en information över fördelningsnyckel för fördelning av 

rambudgeten. 

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas.  

Samråd 

Samråd har förts med överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr: ÖFN 2021/33 

Internkontrollplan överförmyndarnämnden 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Fastställa internkontrollplanen för 2022. 

Ärendet 

Nämnden ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 

internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 

inom intern kontroll. 

Grund för planering och prioritering av internkontrollens omfattning utgörs 

av en riskbedömning av verksamheten. Utifrån den samlade 

riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför kommande budgetår i en 

internkontrollplan som nämnden fastställer. 

Kramfors kommun har beslutat om sammanslagning av överförmyndar-

verksamheten med Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet genom 

avtalssamverkan. Syftet med samverkan är att framtidssäkra en robust, 

rättssäker och effektiv verksamhet. Att slå samman två välfungerande 

verksamheter innebär initialt ett omfattande arbete.  

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 

delårsuppföljning och årsredovisning. 

Kontrollmetod 

Under 2022 belyses särskilt granskningen av ställföreträdarnas redovisning 

för att säkerställa kvaliteten av granskningen samt att granskningen sker 

inom utsatt tid.  

Kvaliteten mäts genom djupgranskning av ärenden enligt framtagen plan. Att 

granskning sker inom utsatt tid mäts genom att samtliga årsräkningar ska 

vara granskade senast 30 september, med delmål att 80% av dem ska vara 

granskade senast 30 juni. 
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 

konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Samråd 

Samråd har förts med överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 37 Dnr: ÖFN 2021/34 

Riktlinjer för arvode till förordnad god man och 

förvaltare 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Anta riktlinje för arvode till förordnade gode män och förvaltare att 

gälla från och med 2022-01-01. 

2. Upphäva riktlinje för arvode till förordnade förmyndare, god man 

och förvaltare beslutad av överförmyndarnämnden 2020-09-25, § 28. 

Ärendet 

Kramfors kommun har beslutat om sammanslagning av överförmyndar-

verksamheten med Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet. Inför 

sammanslagningen har översyn av arvodesriktlinjerna gjorts, för att 

underlätta för verksamheten i sin handläggning. Detsamma har gjorts i 

Härnösands kommun. 

Arvodesriktlinjen använder kategorier utifrån svårighetsgrad. Kategorierna 

följer prisbasbeloppet (pbb). Ändring av kategorierna görs från fyra 

kategorier med 7%, 13%, 16% och 20% av pbb till tre kategorier med 10%, 

15% och 20% av pbb. Extra arvode vid nytt uppdrag ändras från 1000 kr i 

engångsbelopp till 950 kr i engångsbelopp. Extra arvode vid byte av 

ställföreträdare tas bort. 

Dessa arvodesriktlinjer omfattar inte god man för ensamkommande barn, 

särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt tillfällig 

vårdnadshavare. 

Ekonomi och finansiering 

Förändrad arvodesmodell innebär att nivåerna för svårighetsgrad beräknas på 

annat sätt än tidigare. Det kommer att innebära både höjda och sänkta 

arvoden från tidigare arvodesmodell. Total beräknas ingen ekonomisk 

förändring ske för Kramfors kommuns kostnader för arvode. 
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Samråd 

Samråd har förts med överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer vid arvodering till förordnad god man och förvaltare 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarverksamheten 
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§ 38 Dnr: ÖFN 2021/41 

Riktlinjer vid arvodering till god man för 

ensamkommande barn, särskilt förordnad 

vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt tillfällig 

förmyndare 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Anta riktlinje vid arvodering till god man för ensamkommande barn, 

särskilt förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt 

tillfällig förmyndare att gälla från och med 2022-01-01. 

2. Upphäva riktlinje för arvode till gode män för ensamkommande barn 

beslutad av överförmyndarnämnden 2018-02-21, § 6. 

Ärendet 

Kramfors kommun har beslutat om sammanslagning av överförmyndar-

verksamheten med Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet. Inför 

sammanslagningen har översyn av arvodesriktlinjerna gjorts, för att 

underlätta för verksamheten i sin handläggning. Detsamma har gjorts i 

Härnösands kommun.  

Riktlinjen för arvode använder procent av prisbasbeloppet (pbb).  Arvode till 

god man för ensamkommande barn ändras från fast belopp 1000 kr per 

månad med ett engångsbelopp på 4000 kr till ett årsarvode på 35% av pbb. 

Ett pbb för 2022 är 48 300 kr, vilket innebär att 35% av pbb blir 16 905 kr. 

Arvode till förordnad vårdnadshavare och förmyndare utbetalas för 

förmynderskapet. Arvodet ändras från 7% av pbb till 6% av pbb. För 

vårdnadsdelen, om den ingår i uppdraget, utgår inget arvode från 

överförmyndarnämnden, då det uppdraget inte ingår i vår tillsyn.  

En ny reform för att stärka barns rättigheter har tillkommit. Tillfällig 

vårdnadshavare är en ny aktör där det ankommer på överförmyndarnämnden 

att arvodera för uppdraget. Av den anledningen finns uppdraget med i denna 

riktlinje.  
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Dessa riktlinjer för arvodering omfattar inte god man och förvaltare för 

vuxna. 

Ekonomi och finansiering 

Förändrad arvodesmodell innebär annat beräkningssätt, där visst uppdrag 

arvoderas med högre belopp och visst uppdrag arvoderas med lägre belopp 

än tidigare. Totalt beräknas ingen ekonomisk förändring ske för Kramfors 

kommuns kostnader för arvode. 

Samråd 

Samråd har förts med överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje vid arvodering till god man för ensamkommande barn, särskilt 

förordnad vårdnadshavare, förordnad förmyndare samt tillfällig förmyndare. 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarverksamheten 
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§ 39 Dnr: ÖFN 2021/35 

Attesträtt 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

För år 2022 ger överförmyndarnämnden beslutsattest till ekonomichef Malin 

Rydmark. 

Ärendet 

Överförmyndarnämnden har i uppgift att årligen fatta beslut om vilken/vilka 

som ska beslutsattestera nämndens ansvar och verksamhetsområde. 

Överförmyndarverksamhetens kostnader regleras enligt avtal med 

Härnösands kommun. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant i ärendet 

Samråd 

Inte relevant i ärendet 

Beslutsunderlag 

Saknas 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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§ 40 Dnr: 2021/36 

Delegationsordning för överförmyndarnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Anta delegationsordning att gälla från och med 2022-01-01. 

2. Upphäva delegationsordning beslutad av överförmyndarnämnden 

2020-09-25, § 28. 

Ärendet  

Kramfors kommun har beslutat om sammanslagning av överförmyndar-

verksamheten med Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet. Inför 

sammanslagningen har översyn av delegationsordningen i sin helhet gjorts, 

för att underlätta för verksamheten i sin handläggning. Detsamma har gjorts i 

Härnösands kommun. Lämnad delegation dras tillbaka för 12 kap 12 § och 

16 kap 9 § föräldrabalken, 6 § 2 st Lagen om ensamkommande barn samt 7 

kap 5 § kommunallagen gällande att utse beslutsattestanter. 

Den gemensamma verksamheten kommer inte att ha någon handläggare eller 

administratör. Delegation ska därför inte lämnas till dessa funktioner. Nya 

funktioner att lämna delegation till är verksamhetschef, utredare och 

administrativ assistent. 

Lämnad delegation utökas för verksamhetschef och utredare att fatta beslut 

enligt 13 kap 13 § och 13 § 2 st föräldrabalken, 4 kap 12 § 

fastighetsbildningslag, 3 kap 2 a § Expropriationslag, 42 § och 45 § 

förvaltningslagen samt för verksamhetschef att fatta beslut enligt 7 kap 5 § 

kommunallagen gällande revidering av dokumenthanteringsplan för 

kärnverksamheten. Lämnad delegation utökas till att även administrativ 

assistent får fatta beslut i ärende enligt 12 kap 16 §, 12 kap 17 § 2 st, 13 kap 

8 §, 13 kap 16 §, 13 kap 18 § samt 14 kap 8 § föräldrabalken. Ett 

tydliggörande vad som inte får delegeras enligt 6 kap 38 § kommunallagen 

har lagts till i inledningstexten. 

Överförmyndarnämnden har uppmärksammat att delegationsordningen 

delvis hänvisar till fel lagrum gällande utlämnande av allmänna handlingar. 
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Av den anledningen ändras delegationsordningen till att gälla offentlighets- 

och sekretesslagen i sin helhet samt tryckfrihetsförordningens hela kapitel 2. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant i ärendet. 

Samråd 

Samråd har förts med överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun. 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för överförmyndarnämnden 

Beslutet skickas till 

Diarium 

Överförmyndarverksamheten 
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§ 41 Dnr: ÖFN 2021/37 

Anta Härnösands kommuns dokumenthanteringsplan 

för överförmyndarnämndens kärnverksamhet 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Anta Härnösands kommuns dokumenthanteringsplan, i enlighet med 

samverkansavtal om överförmyndarnämndens kärnverksamhet, att 

gälla från och med 2022-01-01. 

2. Upphäva dokumenthanteringsplan beslutad av 

överförmyndarnämnden 2017-12-13, § 42. 

Ärendet 

Kramfors kommun har beslutat om sammanslagning av överförmyndar-

verksamheten med Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet. Inför 

sammanslagningen har översyn av dokumenthanteringsplanen gjorts, för att 

underlätta för verksamheten i sin handläggning. Detsamma har gjorts i 

Härnösands kommun. Samverkansavtalet med Härnösands kommun om 

överförmyndarverksamheten reglerar dokumenthanteringsplanen och även 

arkivering av dokument. 

En dokumenthanteringsplan syftar till dokumentstyrning och beskriver 

handlingars livscykel, informationsbärare, sortering, gallring alternativt 

överlämning till kommunens centralarkiv för slutarkivering. 

Dokumenthanteringsplanen är medieoberoende och ska därför uppta alla 

former av handlingar oavsett lagringsmedia och format. 

Dokumenthanteringsplanen är även nämndens gallringsbeslut, då den 

reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka handlingar som ska 

förstöras och när. 

Dokumenthanteringsplanen följer de rekommendationer för arkiv i 

kommuner, som har utfärdats av Riksarkivet och Sveriges kommuner och 

regioner (SKR). 
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För kommungemensamma verksamhetsområden, såsom handlingar i 

styrande/lednings- och stödprocesser följer verksamheten Kramfors 

kommuns dokumenthanteringsplan. 

 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 

Samråd 

Härnösands kommuns överförmyndarverksamhet 

Registrator 

Beslutsunderlag 

Dokumenthanteringsplan 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Centralarkivet 

Överförmyndarverksamheten 
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§ 42 Dnr: ÖFN 2021/38 

Fullmakt att föra överförmyndarnämndens talan  

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

1. Ge fullmakt till nämndens verksamhetschef, Jonas Nyberg, samt 

nämndens utredare Åsa Sjöberg, Christina Hagstedt, Cecilia Hjelm 

och Helena Salonen, att som ombud föra överförmyndarnämndens 

talan i mål och ärenden i domstol, såsom exempelvis tingsrätten, 

inom verksamhetens område.  

2. Återta fullmakt att föra nämndens talan för Malin Zakrisson. 

3. Nämndens ordförande Malin Åhman och nämndens vice ordförande 

Ingmari Georgsson behåller sina fullmakter att som ombud föra 

överförmyndarnämndens talan i mål och inom verksamhetens 

område. 

Ärendet 

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.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant i ärendet 

Samråd 

Inga samråd har förts 

Beslutsunderlag 

Saknas 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarverksamheten 
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§ 43 Dnr: ÖFN 2021/39 

Överförmyndarnämndens telefon- och besökstider 

2022 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Överförmyndarnämndens telefon-och besökstider för år 2022 är: 

 Telefontid måndag – fredag 08.30 – 11.30 

 Endast förbokade besök. 

Ärendet 

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. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant i ärendet 

Samråd 

Inga samråd har skett 

Beslutsunderlag 

Beslutsunderlag saknas 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kommunens anslagstavla 
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§ 44 Dnr: ÖFN 2021/40 

Utse nytt dataskyddsombud för 

överförmyndarnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden  

Beslut 

1. Utse Henrik Bjerneld, informationssäkerhetssamordnare Härnösands 

kommun, till nytt dataskyddsombud för överförmyndarnämnden från och 

med den 1 januari 2022. 

2. Entlediga Per Söderström, samordnare Kramfors kommun, som 

dataskyddsombud för överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 

2022. 

3. Anmäla beslutet till integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Ärendet 

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.  
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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: 

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 
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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. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaderna av funktionen för dataskyddsombud regleras i 

samverkansavtalet med Härnösands kommun. 

Måluppfyllelse 

Att utse ett dataskyddsombud innebär att Överförmyndarnämnden inom 

Kramfors kommun,  följer krav i Dataskyddsförordningen dvs artikel 37.  

Samråd 

Samråd har förts med nuvarande dataskyddsombud, Per Söderström, och 

Härnösands kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Härnösands kommun 

Dataskyddsombud Kramfors kommun 

Dataskyddsombud Härnösands kommun 
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§ 45 Dnr: ÖFN 2021/9 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Överförmyndarnämnden 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Förhandlingsprotokoll MBL § 11, Verksamhetsövergång för 

överförmyndarverksamheten till Härnösand kommun. 

2.  Kf 211206 § 101 Samverkansavtal med Härnösands kommun 

gällande överförmyndarverksamhet 

3.  Kf 211025 § 81 Delårsrapport för Kramfors kommun 2021-08-31 

4.  Samverkansavtal om gemensam överförmyndarförvaltning 

Härnösand och Kramfors kommun. version 2021.11.08  

5.  Delårsrapport 2021-08-31 
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