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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Socialnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-06-11 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Socialförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Näset, Lindesbergs kommunhus, kl. 09:00-09:10 

Beslutande: Elin Axelsson (S) 
Bo Stenberg (S) 
Mathz Eriksson (C) 
Marie Lindh (V) 
Sven-Erik Larsson (M), via distans 
Margareta Andergard (KD) 
Jari Mehtäläinen (SD) 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
 
 

Övriga 

deltagare: 
Marlene Hedblad, utvecklingsstrateg 
Madde Gustafsson, förvaltningschef 
Inger Österberg, verksamhetschef 
Jessica Öhlund, verksamhetschef 
Claudia Åhlgren, Kommunal 
Ebba Jansson, kanslienheten 
 

Utses att 

justera 
Jari Mehtäläinen (SD) med Elin Axelsson (S) som ersättare 
 

Justeringens 

plats och tid: 
Kommunhuset fredagen den 12 juni 2020, kl. 09:30 

 

Underskrifter: 
 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Ebba Jansson 

 
Paragraf 

 
58 - 62 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Mathz Eriksson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Jari Mehtäläinen 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

Ärendeförteckning 

 
§58/20 Information från ordförande 
  
§59/20 Information från förvaltningen 
  
§60/20 Val av dataskyddsombud för socialnämnden 
  
§61/20 Informationsärenden 
  
§62/20 Övriga frågor 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 
§58/20   Dnr:  

 

Information från ordförande 
 
Beslut 

 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Ordförande presenterade aktuell information på 
socialnämndens sammanträde den 14 maj 2020.  
 
Förslag till beslut 

 

Att socialnämnden lägger informationen till handlingarna.  
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§59/20   Dnr:  

 

Information från förvaltningen 
 
Beslut 

 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 

 

Förvaltningen presenterade aktuell information på 
socialnämndens sammanträde den 14 maj 2020.  
 
Förslag till beslut 

 

Att socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 
_____ 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

§60/20   Dnr: SN 2020/60 

 

Val av dataskyddsombud för socialnämnden 
 
Beslut 

 

Socialnämnden beslutar att Nathalie Holvik utses till 
dataskyddsombud för socialnämnden från och med 1 september 
2020. Tidigare beslut (SN 2018/73) om Anna Ljungsten upphör 
att gälla från och med den 1 juli 2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Det tidigare dataskyddsombudet Anna Ljungsten har slutat. 
Socialnämnden behöver därför utse en ny person till tjänsten 
som dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsförordningen trädde i kraft 25 maj 2018 och ersatte 
då Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen reglerar hur 
en organisation får hantera personuppgifter och vem som är 
ansvarig för detta. Inom kommunen är det nämnden som är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Dataskyddsförordningen syftar till att skydda enskildas 
grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till 
skydd av personuppgifter. Vidare syftar den till att modernisera 
regler för att anpassas till det nya digitala samhället. 
 
Några av de viktigaste nyheterna är att den 
personuppgiftsansvarige: 
 ska anmäla både till datainspektionen samt till de 

registrerade personerna om en allvarlig incident har 
inträffat 

 ska göra en konsekvensbedömning om det finns 
integritetsrisker 

 är skyldig att informera de registrerade om ändamålen med 
behandlingen, minimera uppgiftsinsamlingen samt gallra så 
snart uppgifterna inte behöver lagras längre 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

 ge råd om konsekvensbedömningar, vara kontaktperson 
gentemot tillsynsmyndigheten och för de registrerade samt 
personalen inom organisationen. 

 
Inom ramen för Dataskyddsförordningen ska 
personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud samt 
informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen. 

Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen, vilket bland 
annat innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna 
styrdokument. Vidare ska DSO informera och ge råd inom 
organisationen. 
 
Förslag till beslut 

 
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att 
 
Nathalie Holvik utses till dataskyddsombud för socialnämnden 
från och med 1 september 2020. Tidigare beslut (SN 2018/73) 
om Anna Ljungsten upphör att gälla från och med den 1 juli 
2020.  
 
För perioden 1 juli 2020 till 31 augusti 2020 utses kanslichef 
Anna Lundström till tillfälligt dataskyddsombud. 
_____ 

 
För åtgärd: 

Kanslichef (för vbf till datainspektionen) 

 
För kännedom: 

Dataskyddsombud 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §61/20 

 

Informationsärenden 
 

Beslut 

 

Socialnämnden tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
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 Sammanträdesdatum  

Socialnämnden  

 
2020-06-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

 

SN §62/20 

 

Övriga frågor 
 

Beslut 

 

Övriga frågor läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

 

Följande meddelas till Socialnämnden: 
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