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Plats och tid Tingshussalen, Tingshuset, Kopparberg                                        Tid: 15.00 – 15.50 

              
Beslutande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande 

Susanne Grundström (S), Hällefors kommun, tjänstgörande ersättare 

Mats Sundberg (S), Nora kommun 

Jerry Elvin (S), Lindesbergs kommun 

Bertil Jansson (M), Lindesbergs kommun 

 

  
Övriga deltagande Anders I Andersson, sekreterare och kanslichef 

 

 

Utses att justera 
Bertil Jansson (M) 

 

Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg 2022-12-01 

Under- 
skrifter 

 
 
 
 
      ...….……………………………………………………………………… 

Paragrafer:     41 – 44 

Sekreterare Anders I Andersson 
 

Sekretessärenden förs i 

särskilt protokoll. 
 

 

 
 

 

Ordförande 

 
 
 
 
      ..………………………………………………………............................... 

 Gert Stark                  
 
 

 

 
 

Justerande 

 

 

 
…………………………………………………………………………… 

Bertil Jansson 
 

 

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

Organ              Bergslagens överförmyndarnämnd 

 
Sammanträdesdatum 
 2022-11-23 

Datum för 
anslags uppsättning 2022-12-02 

Datum för 
anslags nedtagande 2022-12-27 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunkansliet,  

Ljusnarsbergs kommun 
 
 
 
 
Underskrift                                         …………………………………………………………………………… 

                                                          Anders I Andersson                                   
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Ön § 41  Dnr ÖN 0001/2022-20 

 

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med ekonomisk rapport per den  

30 september 2022 daterad den 14 oktober 2022. Uppföljningen avser den ordinarie 

verksamhetens ekonomi (kostnader verksamheterna 10360 och 13010). 

Uppföljningen är preliminär och skall läsas med försiktighet. Uppföljningen görs 

även på medlemskommunnivå utifrån varje kommuns aktuella andel i 

överförmyndarnämnden, det vill säga Hällefors 15,0 procent,  

Lindesberg 51,6 procent, Ljusnarsberg 10,0 procent och Nora 23,4 procent. 

Andelen avser 2022 års fördelning (kommuninvånarantal 2021-12-31). 

 

Slag Redovisat Årsbudget (tkr) Återstår (tkr) Riktmärke 

  oktober (tkr)     83,3 % 

Lindesberg         

Personalkostnader 888,6 969,6   

Övriga kostnader 126,9 316,8   

      

Hällefors     

Personalkostnader 258,3 281,9   

Övriga kostnader 36,9 92,1   

      

Nora     

Personalkostnader 402,9 439,7   

Övriga kostnader 57,6 143,7   

      

Ljusnarsberg     

Personalkostnader 172,2 187,9   

Övriga kostnader 24,6 61,4   

      

Totalt     

Personalkostnader 1 722,0 1 879,0  91,6 

Övriga kostnader 246,0 613,9  40,1 

 

Kostnaderna överstiger budget rörande personalkostnader beroende på nyttjandet av 

visst extra administrativt stöd. De överstigande kostnaderna beräknas kunna 

balanseras med överskott gällande övriga kostnader. En överförmyndarhandläggare 

har beviljats tjänstledigt till och med den 31 januari 2023 och vikarie har anställts  

för denne.   



  

BERGSLAGENS  
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL        3 (8) 
 

Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs 
och Nora kommuner 

Sammanträdesdatum 

2022-11-23 

 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

Vad gäller övriga kostnader har en relativt låg andel av dessa hittills använts.  

Generellt skall försiktighet iakttas vid utläsande av den ekonomiska prognosen men 

det förefaller i dagsläget som att verksamheten under 2022 kommer att visa ett 

ekonomiskt resultat enligt budget.  

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar godkänna 

den ekonomiska rapporten. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering:  

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling 

Kanslichef Anders I Andersson   
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Ön § 42  Dnr 0001/2022-21 

 

Dataskyddsombud 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

15 november 2022 rörande dataskyddsombud för överförmyndarnämnden. 

 

I skrivelsen anges att från och med den 25 maj 2018 trädde Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) 2016/676 Dataskyddsförordningen, allmänt känd som 

General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Denna ersatte då 

Personuppgiftslagen (PuL). 

 

Dataskyddsförordningen fastställde att personuppgiftsansvarig är den som 

bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. 

Personuppgiftsansvarig är bland annat den myndighet som behandlar 

personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som skall 

behandlas och vad uppgifterna skall användas till. Detta innebär att varje nämnd i 

en kommun är personuppgiftsansvarig. 

 

Dataskyddsförordningens artikel 37 punkt 1 fastställer 

 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under 

alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om  

 

a) behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt 

organ, förutom när detta sker som en del av domstolarnas dömande 

verksamhet,  

b) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 

kärnverksamhet består av behandling som, på grund av sin 

karaktär, sin omfattning och/eller sina ändamål, kräver regelbunden 

och systematisk övervakning av de registrerade i stor omfattning, 

eller  

c) den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets 

kärnverksamhet består av behandling i stor omfattning av särskilda 

kategorier av uppgifter i enlighet med artikel 9 och personuppgifter 

som rör fällande domar i brottmål och överträdelser, som avses i 

artikel 10.  

 

Ett dataskyddsombud har som övergripande och viktigaste uppgift att övervaka att 

organisationen följer Dataskyddsförordningen. I dataskyddsombudets uppgifter 

ingår att: 
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• ha kunskaper om Dataskyddsförordningen, 

• känna organisationens kärnverksamhet, hur organisationen behandlar 

personuppgifter och veta hur organisationens informationsteknik och it-

säkerhet fungerar, 

• ha förmåga att sprida information och etablera en dataskyddskultur inom 

organisationen, 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter, 

• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument, 

• informera och ge råd inom organisationen, 

• ge råd om konsekvensbedömningar, 

• vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (före detta 

Datainspektionen, 

• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen, 

samt 

• samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten (före detta Datainspektionen, 

 

Utöver dataskyddsombud skall ett personuppgiftsombud utses. Denne skall föra en 

förteckning över register och annan behandling av personuppgifter och hjälpa 

registrerade att få felaktiga uppgifter rättade. 

 

Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 16 maj 2018 § 36 utse 

utredare Torbjörn Lentz, Ljusnarsbergs kommun till dataskyddsombud och 

registrator Johanna Haaraoja, Ljusnarsbergs kommun till personuppgiftsombud för 

överförmyndarnämnden. 

 

Överförmyndarnämnden beslutade, via ordförandebeslut den 30 juni 2020, utse 

överförmyndarhandläggare Julia Mattsson till dataskyddsombud från och med den  

16 juli 2020 till och med annat dataskyddsombud utsetts. 

 

Kommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora samt 

Samhällsbyggnads-förbundet Bergslagen ingick avtal daterat den 28 maj 2020 i 

vilket bland annat anges att avtalsparterna skall dela på ett dataskyddsombud. 

Avtalet träder i kraft från och med den 1 september 2020. 

 

Överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 24 september 2020 § 46 

utnämna jurist Nathalie Holvik, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, till 

dataskyddsombud för överförmyndarnämnden. 

 

Nathalie Holvik kommer den närmaste tiden vara föräldraledig. 
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Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår överförmyndarnämnden beslutar utnämna 

Laura Gashi, JP Infonet AB, till dataskyddsombud för överförmyndarnämnden 

under perioden 1 november 2022-31 augusti 2023. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 

Expediering:  

Hällefors kommun + handling 

Lindesbergs kommun + handling 

Ljusnarsbergs kommun + handling 

Nora kommun + handling   

Kanslichef Anders I Andersson 
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Ön § 43   

 

Förvaltningschefen informerar 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson informerar om följande rörande den aktuella 

situationen inom överförmyndarverksamheten: 

 

• Budgetprocessen fortgår i Ljusnarsbergs kommun och tidigare presenterade 

äskanden finns kvar i förslaget till budget 2023 som skall behandlas av 

kommunstyrelsen vid sammanträde den 30 december 2022. 

• Ordförande Gert Stark (S) och kanslichef Anders I Andersson deltog vid 

kommunstyrelsen i Lindesbergs kommuns sammanträde den  

15 november 2022 för att redovisa överförmyndarnämndens verksamhet det 

senaste året som ett led i kommunstyrelsens tillsynsplikt. 

• Kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun valde vid sammanträde den  

21 november 2022 Bertil Jansson (M) och Jerry Elvin (S) till ledamöter i 

överförmyndarnämnden samt Susanne Trulsson (SD) och  

Christina Petersson (C) till ersättare mandatperioden 2023-2026. 

• Samtal har genomförts med överförmyndarhandläggarna Julia Mattsson och 

Moa Marcus Lind angående överförmyndarhandläggartjänster 2023. 

• Föreningen Sveriges Överförmyndare har fortsatt uppvakta 

Justitiedepartementet rörande proposition utifrån Ställföreträdarutredningen. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar godkänna informationen.  

 

_________ 

Expediering:  

Kanslichef Anders I Andersson 
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Ön § 44   

 

Sammanträdestider 2023 
 

Ärendebeskrivning 
Bertil Jansson (M) anger att det föreligger vissa problem med de av 

överförmyndarnämnden beslutade sammanträdestiderna 2023. Önskvärt vore med 

en revidering där alternativa tidpunkter försammanträdena den 14 juni,  

13 september och 18 oktober 2023 presenterades. 

 

Överförmyndarnämndens beslut 
Överförmyndarnämnden beslutar uppdra åt kanslichef Anders I Andersson till 

sammanträde den 21 december 2022 utarbeta förslag till revidering av 

sammanträdestider för 2023. 

 

_________ 

Expediering:  

Kanslichef Anders I Andersson 

 
 

 

 

 


