Februari 2018

Nyhetsblad
Inlämning av årsräkningar avseende 2017
Årsräkningar gällande 2017 kan lämnas in på Kommunhuset i Kopparberg, skickas till
följande adress:
Bergslagens överförmyndarnämnd
Ljusnarsbergs kommun
714 80 Kopparberg
Utöver detta kommer överförmyndarhandläggare Annelie Jägerström ta emot årsräkningar i
Rådhuset i Nora onsdagen den 21 februari 2018 klockan 13.00-16.00,
överförmyndarhandläggare Jennie Fillman ta emot årsräkningar i Stationshuset i Lindesberg
onsdagen den 21 februari 2018 klockan 10.00-16.00 med avbrott för lunch klockan
12.00-13.00 och överförmyndarhandläggare Petra Schollin tar emot årsräkningar onsdagen
den 28 februari 2018 klockan 14.00-16.00 vid nya Kommunhuset i Hällefors. Uppstår behov
kan fler tillfällen för inlämning av årsräkningar komma att arrangeras.

Inbjudan till Budbärarutbildning
Bergslagens överförmyndarnämnd inbjuder ställföreträdare till budbärarutbildning från
Kronofogden torsdagen den 3 maj 2018 klockan 13.00-18.00 i Församlingshemmet i
Lindesberg. Utbildningen är för dem som träffar eller företräder människor som riskerar att
få eller redan har ekonomiska problem. På utbildningen lär ut mer om varför människor blir
överskuldsatta, vilka konsekvenser det kan leda till och förebyggande arbete, vad som
händer när en skuld inte betalas i tid och hamnar hos Kronofogden. Separat inbjudan
kommer att sändas ut under mars 2018.

Utbildning, årsräkningar
Under januari och februari i år har överförmyndarförvaltningen erbjudit utbildning i
medlemskommunerna vad gäller årsräkningar och hur dessa skall upprättas. Dessvärre har
deltagandet varit något lågt.

Kontakt med överförmyndarförvaltningen
Önskar ni telefonkontakt med någon överförmyndarhandläggare och inte har möjlighet att
ringa på förvaltningens telefontid, maila overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se och ange
ert namn och telefonnummer och en handläggare kommer att ringa upp er.
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Kvittens på inlämnade årsräkningar
Överförmyndarförvaltningen kommer från och med i år lämna kvittens i form av ett mail på
att inlämnade årsräkningar mottagits.

Sammanställning av enkätundersökning
Sammanställning har gjorts och presenterats för Bergslagens överförmyndarnämnd av den
enkätundersökning som genomfördes bland ställföreträdare i slutet av förra året.
Sammanställningen finns att läsa på www.ljusnarsberg.se under Bergslagens
överförmyndarförvaltning.

Uppföljning av aktivtetsplan 2017
En uppföljning har gjorts av Bergslagens överförmyndarnämnds aktivitetsplan för 2017,
uppföljningen finns att läsa på www.ljusnarsberg.se under Bergslagens
överförmyndarförvaltning.

Aktivitetsplan 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den 13 december 2017 § 76
anta en aktivitetsplan för 2018. Aktivitetsplanen finns att läsa på www.ljusnarsberg.se under
Bergslagens överförmyndarförvaltning.

Vision och värdegrund 2018
Bergslagens överförmyndarnämnd beslutade vid sammanträde den 13 december 2017 § 75
om vision och värdegrund för överförmyndarnämnden och dess förvaltning. Visionen och
värdegrunden finns att läsa på www.ljusnarsberg.se under Bergslagens
överförmyndarförvaltning.

Utökat antal nyhetsblad
I ovan nämnda aktivitetsplan för 2018 finns angivet som ett mål att utöka antalet nyhetsblad
till fyra per år.

Tillsyn
Länsstyrelsen i Dalarnas län kommer att genomföra sin årliga tillsyn av Bergslagens
överförmyndarnämnd den tisdagen den 20 mars 2018.

Länsstyrelsen i Dalarnas läns årliga tillsyn
Länsstyrelsen i Dalarnas län genomförde den 17 oktober 2017 sin årliga tillsyn av
Bergslagens överförmyndarnämnd och dess förvaltning. Den sammanfattande bedömningen
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av Länsstyrelsen i Dalarnas län i protokoll daterat den 30 oktober 2017 efter tillsynen är att
”Länsstyrelsen kan se att situationen på Bergslagens överförmyndarnämnd har förbättrats
sedan inspektionen 2016. De påpekanden som gjordes vid förra inspektionen har följts upp
och justeringar i tillvägagångssättet har genomförts.” Via protokollet förklarar Länsstyrelsen
i Dalarnas län inspektionen avslutad. Således har inte Länsstyrelsen i Dalarnas län funnit
någon anledning att varken rikta anmärkning eller begära yttrande från
överförmyndarnämnden med anledning av vad som framkommit vid tillsynen.

Revisionsrapport
PwC har under januari 2018 genomfört en granskning av Bergslagens överförmyndarnämnd
och avlämnat ett utkast till rapport för sakgranskning. När revisionsrapporten inkommit
officiellt kommer det att läggas ut på www.ljusnarsberg.se under Bergslagens
överförmyndarförvaltning.

Motion i Hällefors kommunfullmäktige
Susanne Grundström (S) och Annahelena Järnberg (S) har till kommunfullmäktige i
Hällefors inkommit med motion i vilken motionärerna önskar uppföljning av Bergslagens
överförmyndarnämnds verksamhet. Kommunstyrelsen i Hällefors kommun beslutade vid
sammanträde den 30 januari 2018 § 18 begära in tillsynsrapporter och revisionsgranskningar
avseende överförmyndarnämnden samt bjuda in ordförande i överförmyndarnämnden
Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson till kommunstyrelsen i Hällefors. Därefter
skall ärendet återupptas snarast möjligt.

Träff med Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare
Ordförande i överförmyndarnämnden Gert Stark (S) och kanslichef Anders Andersson hade
möte med Sune Karlsson och Bengt Mejerwall från Bergslagens Frivilliga Samhällsarbetare
(BFS) för att bland annat diskutera utvecklingen och planer inom överförmyndarnämnden
och dess förvaltning.

Information om framtidsfullmakter
Överförmyndarförvaltningen erbjuder sig att informera intresserade ideella organisationer
om framtidsfullmakter. Önskas information, maila
overformyndarnamnden@ljusnarsberg.se.

Ekonomi
Arbetet pågår med årsredovisning för 2017, vad gäller Bergslagens överförmyndarnämnd
kommer verksamheten exklusive den del som avser gode män till ensamkommande barn och
unga att sannolikt generera ett mindre underskott.
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Översyn av informationen på Bergslagens överförmyndarförvaltnings
webbplats
En översyn kommer att genomföras av vilken information som finns på Ljusnarsbergs
kommuns webbplats under Bergslagens överförmyndarnämnd. Avsikten är att lägga ut så
mycket information som möjligt på webbplatsen för att hålla samtliga intresserade
informerade.

Granskningsrapport, Riksrevisionsverket
Riksrevisionen beslutade den 6 december 2017 att enligt Lag om statlig verksamhet med
mera § 9 överlämna granskningsrapporten ”Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare –
Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta” (RIR 2017:33). På sidan 6 under
rubriken ”Rekommendationer” anges följande:
”Granskningens iakttagelser och slutsatserna föranleder följande
rekommendationer:
1. Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över systemet som helhet. I en
sådan bör Riksrevisionens rapporter och systemens utformning i Norge,
Finland och Danmark tjäna som utgångspunkter. Denna utredning bör:
• analysera och identifiera vilka uppdrag som kan utföras av professionella
ställföreträdare, i syfte att kunna tillgodose att alla som har behov kan få
en lämplig ställföreträdare
• föreslå var i systemet dessa professionella ställföreträdare bör vara
anställda
• föreslå, utifrån resultatet av ovanstående, hur tillsynen på området bäst
bör organiseras
• identifiera och föreslå en central förvaltningsmyndighet med ansvar för
tillsyn. I uppdraget bör t.ex. ingå att följa utvecklingen, ta fram officiell
statistik, samordna utbildningar samt ge råd och stöd på området.
2. Regeringen bör ta ställning till det underlag som Pensionsmyndigheten tagit
fram angående nationellt ställföreträdarregister och ge en central myndighet
i uppdrag att ta fram och förvalta det.
3. Regeringen bör, på kort sikt, ge en av länsstyrelserna huvudansvar för att
samordna tillsyn, utbildning, statistik samt råd och stöd på regional nivå.”
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General Protection Data Regulation (GDPR)
Ljusnarsbergs kommun har inlett sitt arbete med General Protection Data Regulation
(GDPR). GDPR är en lagstiftning som träder i kraft från och med den 25 maj 2018 som slår
fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas
till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en
hel del förändringar. Syftet med den nya lagstiftningen är dels att få till en harmonisering
mellan EU:s medlemsstater. Dataskyddsdirektivet från 1995 utgjorde visserligen en
gemensam grund inom unionen, men som direktiv var det upp till varje land att
implementera regelverket och tolka det. Nu är det samma lagtext oavsett vilket EU-land man
befinner sig i.
Samtidigt har det legat mycket fokus på ett ökat integritetsskydd. Medborgarnas rättigheter
kommer att stärkas. Kraven på att företag och andra organisationer skall informera hur de
hanterar uppgifter, vilka uppgifter och varför, stärks. Det skall också gå att under vissa
omständigheter säga nej till att personuppgifterna används. Till exempel blir det lättare att
slippa direktreklam.
I det ökade medborgarskyddet ingår också rätten att bli glömd. Alltså den chans en person
har att begära att få uppgifter från exempelvis sökmotorer eller kundregister bortplockade.
För det krävs att sökresultatet är oriktigt, irrelevant eller överflödigt.
Störst förändring blir det dock för de som hanterar uppgifterna. Framför allt gäller det att ha
koll på informationen. I förordningen finns något som kallas inbyggt dataskydd och
dataskydd som standard vilket i korthet betyder att organisationen måste känna till sin data,
och de system som hanterar informationen. Det är inte heller något som företaget kan lägga
över på en it-leverantör. Varje organisation måste själva ställa sig en rad frågor. Varför har
organisationen uppgifterna? Behöver organisationen precis de här uppgifterna? Hur samlas
de in? Vem har tillgång till dem?

Ansvarig för denna information är kanslichef Anders Andersson, Ljusnarsbergs kommun

Adress:
Gruvstugutorget
Ljusnarsbergs kommun
714 80 Kopparberg

Telefon:
0580-804 20
0580-804 21
0580-804 23

E-post:
overformyndarnamnden@
ljusnarsberg.se

Fax:
0580-718 30

