
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-13 

 

Överförmyndarnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Johan Renck kl. 16:30-18:15  
  
Beslutande Kerstin Ekoxe (S) (ordförande) 

Gert Björk (M) 
Göran Lindvall (SD) 

  
Övriga närvarande Jeanette Alexandersson (nämnd.sekr) 

Patrik Linder (avd. chef) 
Lotta Johansson (handläggare) §§85-87 
Malin Persson (handläggare) §§85-90 

  
Utses att justera Gert Björk (M) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2021-10-19   
  
Protokollet omfattar §§85-96 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Jeanette Alexandersson  

Ordförande          
 Kerstin Ekoxe (S)  

 

Justerande   
  Gert Björk (M)  
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§ 85  

Val av protokolljusterare  

Beslut 
   - Gert Björk (M) utses jämte ordförande att justera protokollet 

Paragrafen är justerad 
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§ 86  

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 87  

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 88  

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 89  

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 90  

Borttagen på grund av sekretess  

Paragrafen är justerad 
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§ 91    OFN.2021.0001 

Ekonomisk månadsrapport september 2021  

Ärendebeskrivning  
Den ekonomiska månadsrapporten för september 2021 pekar på ett överskott för 
helåret. Verksamheten har inte betalt ut alla arvodena till ställföreträdarna för 
arvoden för 2020. Prognosen är dock svårbedömd då nämnden inte kan förutspå hur 
många ärenden som kommer att avslutas under året och därmed öka kostnaderna för 
arvoden. 

Beslut 
   - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
 

  

10 ( 18 )



 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2021-10-13 

 

Överförmyndarnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 92    OFN.2021.0002 

Ärendestatistik 2021  

Ärendebeskrivning  
Av statistiken framgår att under september 2021 inkom det 24 nya ärenden. Totalt 
har nämnden 786 ärenden. Exempelvis inkom det 12 nya ärenden av typ godmanskap 
11:4 och det inkom sju stycken som är under utredning. 
Vid september månad slut har det granskats totalt 396 stycken årsredovisningar, det 
finns vid samma datum 110 årsredovisningar kvar att granska. 

Beslutsunderlag 
 Nya ärenden september 2021 
 Inkomna och granskade årsredovisningar för 2020 
 

Beslut 
   - Redovisningen läggs med godkännande till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 93    OFN.2020.0039 

Förslag till beslut; Skadeståndsanspråk gällande 
personuppgiftsincident  

Ärendebeskrivning  
I november 2020 anmälde överförmyndarverksamheten en personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndigheten (dåvarande Dataskyddsinspektionen). Ett USB-minne 
med personuppgifter rörande samtliga ställföreträdare i kommunen försvann i 
posthanteringen när polisen skickade tillbaka USB-minnet på felaktigt sätt efter en 
årlig kontroll. Bo-Göran Andersson och Lena Persson har tidigare ansökt om 
skadestånd för händelsen och då fått nekande besked av kommunen. Bo-Göran 
Andersson och Lena Persson har nu åter sökt skadestånd, denna gång om 3 000 
kronor vardera med hänvisning till artikel 82 i dataskyddsförordningen. Detta för att 
de anser att de menar att deras integritet ska ha äventyrats av händelsen och att de 
blivit mycket oroliga av det som skedde. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande från Polismyndigheten angående skadeståndsanspråk 
 Skadeståndsanspråk 
 

Beredning 
Varje år kontrolleras ett antal ställföreträdare mot polisens register. Hösten 2020 
skickades personuppgifter till polisen på en USB- sticka. Denna skickades 
rekommenderat av Kommunledningskontoret i ett vadderat kuvert för att så långt 
som möjligt undvika problem. Tidigare har dessa personuppgifter skickats per brev, 
ett och ett för varje ställföreträdare, vilket blev flera hundra vanliga brev. Det nya 
förfarandet ansågs säkrare och snabbare än det gamla. Polisen mottog USB- stickan 
och genomförde kontroller endast på de personer som skulle kontrolleras, ingen 
annan. Efter detta har tyvärr polismyndigheten, vilket de själva tillstyrker, handlat i 
strid mot sina egna rutiner och skickat tillbaka USB- stickan i ett vanligt kuvert och 
inte rekommenderat. Deras rutin var och är att inte skicka tillbaka sådant material 
utan att istället förstöra det på plats efter kontroll. När brevet kom fram till 
kommunen var kuvertet tomt och det fanns ett hål i kuvertet. Det antogs att USB-
stickan ramlat ut någonstans mellan det att polisen skickat det och att kuvertet kom 
fram till kommunen. Polisen och Postnord kontaktades, men stickan återfanns inte i 
detta initiala skede. Händelsen anmäldes omedelbart till 
Integritetsskyddsmyndigheten och det skickades även ut informationsbrev till 
samtliga drabbade av personuppgiftsincidenten. Några veckor efter att USB- stickan 
försvann, återfanns den på en av Postnords postterminaler och återsändes till 
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kommunen. Information om detta lämnades till den lokala pressen som också 
rapporterade om saken. Det kan vara så att ett ytterligare utskick hade varit att 
föredra och det tar Kommunledningskontoret med sig i hanteringen framöver. 
Bo-Göran Anderssons och Lena Perssons har ansökt om skadestånd då de fått erfara 
att de vid det aktuella tillfället inte borde ha varit med på den lista av ställföreträdare 
som denna gång skulle granskas av polisen och därför inte borde ha varit med på den 
USB-sticka som skickades. De menar att deras integritet ska ha äventyrats av 
händelsen och att de blivit mycket oroliga av det som hänt. 
Kommunledningskontoret menar fortsatt att huvudansvaret för den uppkomna 
incidenten ligger på polismyndigheten. De brast i sina rutiner på ett sätt som 
äventyrade personuppgifterna för flera hundra personer. Polisen har tillstått detta och 
förstärkt sina rutiner. Kommunledningskontoret kan dock konstatera att fler 
personers personuppgifter fanns på den excelfil som skickades på USB-stickan än de 
som vid tillfället skulle granskas och har dragit lärdom av händelsen och förbättrat 
sina rutiner. Att USB- stickan återfanns och återsändes till kommunen efter cirka tre 
veckor minskar risken för att uppgifterna på stickan ska ha kommit i orätta händer, 
men Kommunledningskontoret kan konstatera att verksamheten har brustit i 
hanteringen av de sökandes personuppgifter. Den begärda ersättningsnivån anses 
vara skälig utifrån de principer som fastslagits av Högsta domstolen gällande 
kränkningsersättning. Högsta domstolen har i mål nr T 2807-12 fastslagit principer 
för mer eller mindre normerat skadestånd vid överträdelser av den då gällande 
personuppgiftslagen som nu är ersatt av dataskyddsförordningen. Högsta domstolen 
betraktar skadeståndet som en kränkningsersättning som ska kompensera för känslor 
hos den skadelidande och ge upprättelse. Domstolen menade att i fall som inte är 
allvarliga bör ersättningen inte överstiga 5 000 kronor. I mindre allvarliga fall 
fastslog domstolen ett schablonbelopp om 3 000 kronor. Kommunledningskontoret 
anser utifrån Högsta domstolens princip att den skada som Bo-Göran Andersson och 
Lena Persson utsatts för är mindre allvarlig. 

Beslut 
   - Överförmyndarnämnden beslutar att kompensera Bo-Göran Andersson och Lena 
Persson med 3000 kronor vardera för den skada de lidit på grund av felaktig 
hantering av deras personuppgifter. 

Beslutet skickas till  
Bo-Göran Andersson 
Lena Persson 

Paragrafen är justerad 
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§ 94    OFN.2021.0020 

Datum för djupgranskning  

Ärendebeskrivning  
Överförmyndarnämnden gör enligt rutinerna för granskning av årsredovisningar 
varje år en djupgranskning av ett antal årsredovisningar. Urvalet görs genom 
lottdragning av flera datum avseende huvudmännens födelsedatum. 

Beslut 
   - Överförmyndarnämnden beslutar efter lottdragning att djupgranska årsräkningar 
avseende 2021 för huvudmän födda dag 8, 9, 10, 11, 12, 13 och 14. 

Paragrafen är justerad 
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§ 95   

Anmälningar för kännedom  

 
OFN.2020.0018-12 Kommunfullmäktiges beslut § 115, 2020 Antagande av Budget 

2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser och 
nyupplåningsram för 2021 

OFN.2020.0018-13 Kommunfullmäktiges beslut § 115, 2020 Antagande av Budget 
2021 samt flerårsplan 2022-2024 inklusive investerings- och 
exploateringsbudget samt beslut om låneförpliktelser och 
nyupplåningsram för 2021 

OFN.2021.0013-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 10, 2021 
Information rörande uppräkning av politikerarvoden 2021 

OFN.2021.0014-1 Kommunstyrelsens beslut § 7, 2021 Förslag till riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet 

OFN.2021.0014-2 Riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet 

OFN.2021.0015-1 Kommunfullmäktiges beslut § 56 2021 - Anvarsprövning av 
2020 års verksamhet för samtliga styrelser, nämnder och 
förtroendevalda 

OFN.2021.0016-1 Kommunfullmäktiges beslut § 61, 2021 Revidering av 
reglementen med anledning av ändrad lagstiftning 

OFN.2021.0007-4 Kommunstyrelsens beslut § 140, 2021 Vårprognos 2021 

OFN.2021.0007-5 Kommunfullmäktiges beslut § 92, 2021 Vårprognos 2021 

OFN.2021.0017-1 Kommunfullmäktiges beslut § 95, 2021 Revidering av taxa för 
kopiering med mera av allmänna handlingar 

 

Beslut 
   - Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 96  

Övrigt  

Ärendebeskrivning  
 Överförmyndarhandläggare Lotta Johansson återkopplar i ett pågående 

ärende. 
 Överförmyndarassistent Jeanette Alexandersson informerar i ett pågående 

ärende. 
Paragrafen är justerad 
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Val av protokolljusterare 

§85 

 
   



 

 

 

 

 

Ekonomisk månadsrapport 
september 2021 

§91 

OFN.2021.0001 
   



 

 

 

 

 

Ärendestatistik 2021 

§92 

OFN.2021.0002 
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Underårig. Två föräldrar.

 



Överförmyndarnämnden 1(1) 

Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 

Telefon: 0413-620 00  |  E-post: overformyndarnamnden@eslov.se |  www.eslov.se 

 

Antal inkomna och granskade årsräkningar 
avseende 2020 

År, mån Antal inkomna Antal granskade 

2020-01        108               7 

2020-02                         

2020-03                         

2020-04   

2020-05   

2020-06             

2020-07   

2020-08   

2020-09   

2020-10   

2020-11   

2020-12   

 

Totalt har vi 506 stycken årsredovisningar som ska granskas. 

 

Jeanette Alexandersson 

0413-621 40 

jeanette.alexandersson@eslov.se 

 

 

 

         

  

   

        242 =

        152 = 502

            2 = 504

            39 = 46

            55 = 101

 350

            57 = 158

                  506                39 = 197

73 = 270

 33 = 303

 45 = 348

 48 = 396 

Alla årsredovisningar har nu inkommit.
Totalt har 396 årsredovisningar blivit granskade.Det finns 110 årsredovisningar kvar att granska.



 

 

 

 

 

Förslag till beslut; 
Skadeståndsanspråk gällande 
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Begäran om skadestånd . Löberöd 2021-05-12

Bo—Göran Andersson

_670921—4115

Kärrvägen  1

3241 61__Löberöd ,,

.Lelna Persson

730917-4600.

Kärrvägen 1 ..

241 61 Löberöd

.Eslövvommunx ;

241_ 80  Eslöv

Hej. HQ. , r. "L N, .' .. _* ... . '1" ‘; :- LW"—

Eftersom detframkommituppgifteni ärendet med det förkomna USB-minnet, december 2020, som

åtminstone. inte för vår del var kända vid tidpunkten för—vår första skadeståndsbegäran (som ni

awisade i februari) lämnar. vi härmed in en ny.

Enligt uppgift från er i ett mejl daterat 23  april  framkommer attvåra personuppgifter inte skulle

funnits med på det'berörda USB-minnet, då vi inte var aktuella för kontroll. Det innebär att vi starkt

ifrågasätter er rätt att kommunicera våra personuppgifter vid detta givna tillfälle. Att ni har laglig rätt

för behandlingen generellt, svarja, men enligt de grundläggande principerna i

dataskyddsförordningen får inte fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet

behandlas. Ändamålet i det här fallet måste väl ha varit att stämma av era uppgifter med

polismyndigheten, för de personer som var aktuella för kontroll —inte övriga.

I polisens utredning, genomförd på begäran av JK, som vi fick tillsänt oss den 22 april framgår

dessUtom att ni inte bara 'skickat med uppgifter om _fler personer än de somde facto berördes av

kontrollen. Ni skiCkade även med fler kategorier av personuppgifter om de registrerade än vad

polisen efterfrågar i den här typenav ärende. Vidare framgår att polisen tydligt till kommunen

meddelat Milka uppgifterde behöver för att kunna utföra kontrollerna. Utredningen skickade vi till er

(Patrik-L) förkännedom [slutet av april. -. ' ' ' '

Mot bakgrund av denna information har vi som ni förstår väldigt svårt att se hur ni kan ha agerat i

enlighet med dataskyddsförordningen. Hade ni verkligen stöd i förordningen att kommunicera våra

uppgifter på det sätt som skedde? '
&

I_-'_ör oss5är,det.uppenbart att ni åtminstone vid detta tillfället inte hade riktigt koll på vad som gäller.

En uppfattning som stärkts med anledning av de nya uppgifterna tillsammans med polisens

utredning. Vi kan därför inte komma fram till något annat än att ni handlat i strid mot GDPR och att

ni, genomatt skicka med uppgifter om oss och dessutom fler uppgifter än nödvändigt, äventyrat vår

integritet på ett oaktsamt och oacceptabelt sätt. Ert agerande har gjort oss mycket oroliga och det är

mot bakgrund av detta vi anser oss berättigade till skadestånd i enlighet med artikel 82 i

förordningen. Mer bevis än det här är svårt att lägga fram och borde rimligen inte heller behövas.

Av polisensutredning framkommer att polisen fick information om att minnet var återfunnet i

början av december. Själv fick vi reda på det i ert awisande av vår skadeståndsbegäran 3 månader

senare. Nu var skadan redan skedd, men att få kännedom om detta då hade stillat vår oro något. Det

har vi också rätt att ha synpunkter på, anser vi.
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Begäran  om  skadestånd

Vi yrkar på ett skadestånd lägst 3000kr per person för att ni på ett oaktsamt sätt äventyrat vår

integritet och därmed orsakat oss stor oro.

Kite vänZiTngar

Bo—Göran Andersson

Löberöd  2021-05—12

MPa/x,
Lena Persson
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