
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Datum
2018-05-17

Plats och tid Äppelkriget i Tomelilla kommunhus kl. 09:00-10:45

Beslutande Se sidan 2

Övriga
närvarande

Eva Setreus (S), ersättare
Birgitta Cestrone Nyman (S), ersättare
Staffan Birkegård (M), ersättare
Sonya Jonasson (S), ersättare 
Åsa Björkman Holmberg, sekreterare
Ann-Charlotte Bengtsson, överförmyndarhandläggare
Helen Larsson, ekonom Ystads kommun §§ 27-29
Ann-Marie Nilsson, assistent § 32

 

Utses att justera Margareta Olsson (M)

Justeringens
plats och tid  

Paragrafer: 27-34

Underskrifter

Sekreterare …………………………………………………………………
Åsa Björkman Holmberg

Ordförande …………………………………………………………………
Gunilla Olsson (S)

Justerare …………………………………………………………………
Margareta Olsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum 2018-05-17

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-23 

Datum när anslaget tas ned 2018-06-14

Förvaringsplats för protokollet Överförmyndarnämndens kansli Gustafs torg 16 Tomelilla 
kommunhus

Underskrift ...........................................................................................................
Åsa Björkman Holmberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-05-17

Beslutande Gunilla Olsson (S), ordförande
Thomas Micha (S)
Knut Sigander (M)
Margareta Olsson (M)
Thord Svensson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Justerares 
signatur

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd Sammanträdesdatum
2018-05-17

Ärenden vid dagens sammanträde 

Paragraf Ärende Diarienr Sida

§ 27 Ändring i föredragningslistan 4

§ 28 Ekonomisk uppföljning 30 april 2018 tertial 1 2018/22 5

§ 29 Utnämnande av dataskyddsombud 2018/19 6 - 7

§ 30 Exempel på handläggning i ärende 8

§ 31 Vitesföreläggande 2018/21

§ 32 Information från enheten 2018/5 9

§ 33 Anslå överförmyndarnämndens protokoll på 
hemsidan 10

§ 34 Övrigt 11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 27    

Justerares signatur 

Ändring i föredragningslistan

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
På förslag från ordföranden Gunilla Olsson (S) görs följande ändring i dagens 
föredragningslista:

 Överförmyndarnämndens protokoll anslås på hemsidan.
 Övrigt – information om Cirkulär från SKL om arvoden till gode män.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 28 Dnr 2018/22

Justerares signatur 

Ekonomisk uppföljning 30 april 2018 tertial 1

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd godkänner uppföljningen per 30 april 2018 tertial 1 för 
Ystad.

Sammanfattning av ärendet
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd har upprättat uppföljning per 30 april 2018. För Ystads 
del uppvisar nämnden ett överskott i förhållande till budget på 0,2 mkr.

Beslutsunderlag
Tertial 1 Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Ensamkommande barn tertial 1 2018
Intern uppföljning tertial 1 2018
Tjänsteskrivelse av ekonom Helen Larsson, 9 maj 2018.

Förslag till beslut
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd godkänner uppföljningen per 30 april 2018 tertial 1 för 
Ystad.

Föredragande
Ekonom Helen Larsson.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 29 Dnr 2018/19

Justerares signatur 

Utnämnande av dataskyddsombud

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar utnämna Annika Linderoth till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR (General Data Protection Regulation) för Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnds verksamhetsområde från och med 25 maj 2018.

Tidigare beslut att utse personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen upphör att gälla 
från och med 25 maj 2018.

Sammanfattning av ärendet
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Mycket i förordningen 
påminner om de regler som finns i nuvarande personuppgiftslagen (PuL), som upphör att 
gälla när förordningen träder i kraft.

GDPR gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar 
personuppgifter. Då varje nämnd utgör en myndighet i kommunen är också varje nämnd 
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom nämndens 
verksamhet. 

En förändring som aktualiseras i samband med att GDPR träder i kraft är att rollen som 
personuppgiftsansvarig försvinner och ersätts av rollen dataskyddsombud (DPO – Data 
Protection Officer). Dataskyddsombudet kommer att ha en betydligt mer omfattande roll 
jämfört med personuppgiftsombudet. Enligt artikel 37 i GDPR ska myndigheter utnämna ett 
dataskyddsombud. 

Ystads kommun kommer att dela dataskyddsombud med Simrishamn, Sjöbo och Tomelilla. 
Simrishamn kommer att vara anställningskommun. Det ankommer på varje nämnd i 
kommunerna att utnämna dataskyddsombudet.

Beslutsunderlag
Artikel Europeiska unionens officiella tidning GDPR
Tjänsteskrivelse av enhetschef Eva Viggh 25 april 2018.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 29 Dnr 2018/19

Justerares signatur 

Förslag till beslut
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar utnämna Annika Linderoth till dataskyddsombud 
enligt artikel 37 GDPR (General Data Protection Regulation) för Ystad-Sjöbo 
överförmyndarnämnds verksamhetsområde från och med 2018-05-25.

Tidigare beslut att utse personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen upphör att gälla 
från och med 25 maj 2018.

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Överförmyndarenheten i Tomelilla
Dataskyddsombud Annika Linderoth, Simrishamns kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 30 Dnr  

Justerares signatur 

Exempel på handläggning i ärende

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd tackar för informationen. En uppföljning av ärendet 
lämnas till nämnden under hösten.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson ger en muntlig föredragning av ett 
pågående ärende.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 32 Dnr 2018/5

Justerares signatur 

Information från enheten

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Nämnden tackar för informationen om situationen på enheten och avvaktar vidare 
rapportering.

Sammanfattning av ärendet
Assistent Ann-Marie Nilsson och överförmyndarhandläggare Ann-Charlotte Bengtsson 
informerar om aktuell situation på enheten.

 På måndag 21 maj tas systemet ÖFSEN i skarpt läge. Ger lite längre 
handläggningstider till att börja med.

 Årsräkningarna ungefär 40 % är granskade och klara. Av resterande 40 % är 20 % 
förhandsgranskade. Målet är att klara 80 % till sista juni.

 På gång är också säker e-post, ny förvaltningslag samt GDPR.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 33  

Justerares signatur 

Anslå överförmyndarnämndens protokoll på hemsidan

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att protokollen från nämndens sammanträden 
ska anslås på respektive kommuns hemsida, sjobo.se och ystad.se.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Knut Sigander (M) föreslår att protokollen från överförmyndarnämndens 
sammanträden ska anslås på respektive kommuns hemsida, sjobo.se och ystad.se.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Sjöbo kommun
Ystads kommun
Enhetschef Eva Viggh
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd
Sammanträdesdatum
2018-05-17

ÖFN § 34    

Justerares signatur 

Övrigt

Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar
Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd beslutar att nämnden efter sommaren får en redovisning 
av konsekvenserna för nämndens budget vid en eventuell tillämpning av SKL:s cirkulär 18:7 
– Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har gett ut ett nytt cirkulär (18:7) om Arvoden och 
ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare.
Ledamoten Knut Sigander (M) föreslår att nämnden får information om konsekvenserna för 
nämndens budget vid en eventuell tillämpning av de nya rekommendationerna.

Ledamoten Thomas Micha (S) föreslår också att en redovisning lämnas till nämnden av 
konsekvenserna.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Beslut skickas till:
Enhetschef Eva Viggh
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