
UMEÅREGIONEN PROTOKOLL 1 (60) 

 

Överförmyndarnämnden 2018-08-29 

 

Plats och tid Överförmyndarenheten, Götgatan 3, 2018-08-29, kl 13.00-14.35 

 

Beslutande Åke Lindgren, ordförande 

Elmer Eriksson, vice ordförande 

Marie-Louise Nilsson 

Henrik Helmersson 

Inger Sellgren 

Sune Johansson 

Bengt Nilsson 

Sofie Gustafsson 

 

Ersättare Eilert Carlson 

Gudrun Wallman 

Lovisa Carneland 

Anneli Kuosmanen 

Martin Lundgren 

Marianne Sandström 

 

Övriga deltagande Åsa Pålsson Stråe, föredragande tillika sekreterare, §§ 94-99, 103-116 

Kristina Nilsson, föredragande, §§ 100-102, 117-124 

 

 

Utses att justera Elmer Eriksson 

 

Protokollet omfattar Protokoll A:  §§ 94-99 

Protokoll B:  §§ 100-124 

 

Underskrifter  

 

Sekreterare 

 

 

          

 Åsa Pålsson Stråe  
 

 

Ordförande 

 

 

 

 

 Åke Lindgren  
 

 

Justerande 

 

 

 

 

 Elmer Eriksson  
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 BEVIS 

Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Överförmyndarnämnden 
 

Sammanträdesdatum 
 

2018-08-29 
 

Datum för anslags 

uppsättande 

 

 

2018-09-06 

 

Datum för anslags 

nedtagande  2018-09-28 
 

Förvaringsplats 

för protokollet 

 

 

Överförmyndarnämndens kansli 
 

Underskrift 
 

 

 

 Åsa Pålsson Stråe 
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Öfn § 94 

 

Justering 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Utse Elmer Eriksson att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. 
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 Öfn § 95 

 

Information från chef gällande aktualiteter inom nämndens 

ansvarsområde 
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 Öfn § 96 

 

Delegationsordning  

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Godkänna förslag till delegationsordning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av införandet av en ny förvaltningslag (2017:900) som 

trädde i kraft 2018-07-01 har delegationsordningen uppdaterats med de 

nya paragraferna.  

 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för överförmyndarenheten i Umeåregionen. 
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 Öfn § 97 

 

Granskning av bisysslor 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Inte yttra sig i ärendet. 

 

2. Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

Umeå kommun granskat kommunstyrelsen och samtliga nämnder i syfte 

att bedöma om styrelsens och nämndernas rutiner och kontroller för att 

identifiera och hantera anställdas bisysslor är ändamålsenliga. Samtliga 

nämnder i Umeå kommun har möjlighet att yttra sig över rapporten.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisorerna informerar 

Umeå kommun, Granskning av bisysslor, revisionsrapport 2018 

 

Protokollet ska skickas till 

Ernst & Young 
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 Öfn § 98 

 

Delegering dataskyddsförordningen 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

Att myndighetens rätt som personuppgiftsansvarig att besluta enligt art. 

12.5 och 15–21 i EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679) delegeras 

till verksamhetsansvarig chef, vilken också ges rätt att vidaredelegera 

beslutsrätten. Delegationen innebär även rätt att avge yttrande till 

domstol då delegatens beslut överklagas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den registrerade har en rad rättigheter enligt artiklarna 15–21 i 

dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa är bl.a. rätten till tillgång, rätten 

till radering och rätten till rättelse. Personuppgiftsansvarig kan enligt 

artikel 12.5 i GDPR vägra tillmötesgå en sådan begäran eller ta ut en 

avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillgodose 

begäran om begäranden från en registrerad är uppenbart ogrundade eller 

orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art. En begäran ska 

hanteras utan onödigt dröjsmål men i vart fall inom en månad från det att 

begäran inkom till personuppgiftsansvarig. Under vissa förutsättningar 

kan denna tidsfrist förlängas med ytterligare två månader. 

 

Beslut rörande dessa rättigheter och möjligheten att vägra tillmötesgå en 

begäran från registrerad har också reglerats i den svenska lagen som 

kompletterar dataskyddsförordningen (Lag (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, 7 kap. 2 

§), där stadgas att ”Beslut enligt artiklarna 12.5 och 15–21 i EU:s 

dataskyddsförordning som har meddelats av en myndighet i egenskap av 

personuppgiftsansvarig får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.”  

 

Att besluta i en begäran enligt artiklarna 12.5 och 15–21 är ett 

överklagningsbart beslut som ska fattas av nämnden  

(personuppgiftsansvarig). Då en begäran ska hanteras utan dröjsmål är  

det lämpligt att denna beslutsrätt vidaredelegeras från nämnd.  
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Beslutsunderlag 

E-post från dataskyddsombud Eric Lindström 

Rutin hantering personuppgiftsincident 

 

Protokollet ska skickas till 

Eric Lindström  
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Öfn § 99 EXTRAÄRENDE 

 

Riktlinjer arvode till ställföreträdare, förtydligande av beslut § 39 

2018-04-18 

 

Överförmyndarnämnden beslutar 

 

1. Överförmyndarnämnden i Umeåregionen följer Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) rekommendation enligt cirkulär 

18:7. Beslutet gäller fr.o.m. 2019-01-01. 

 

2. Undantag från SKL:s cirkulär 18:7 avseende grundarvode till 

ställföreträdare. Beslutet gäller fr.o.m. 2019-01-01. 

 

3. Undantag från SKL:s cirkulär 18:7 avseende arvode till 

ställföreträdare när huvudman avlidit. Beslutet gäller fr.o.m. 

2019-01-01. 

 

Sammanfattning 

Förtydligande av överförmyndarnämndens beslut 2018-04-18 § 39 punkt 

1-3. Datum när beslut börjar gälla. 

 

Beslutsunderlag 

Öfn § 39 

 

 

 
 

 


