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Plats och tid  KTS-salen, Drottninggatan 18, Katrineholm, kl. 09:00-10:30 
 

Beslutande Gunilla Magnusson (S) ordförande, Marion Ståhl (S) 1:e vice ordförande, Thomas Selig (V) 
2:e vice ordförande, Annika Wågenberg (S), Monica Granström (S), Anders Lundström 
(VTL) 
 

 

Beslutande 
ersättare Christina Simonsen (S), Zeynab Fidhin (S), Ami Rooth (MP), Kaisa Komulainen-Nilsson 

(S), Christer Nodemar (M) 
 

 

Ersättare  Tiina Rokka (V), Monica Andersson (C) 
 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Axel Stenbeck, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, rektor Birgitta 

Åberg Andersson, ekonom Julia Eklöf, controller Anders Jansson, samordnare Lena 
Rosenberg, Arbetsmarknadschef Sara Alexandersson 
  

Utses att justera Annika Wågenberg (S), Monica Granström (S) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle, Katrineholm 2018-06-18 

Underskrifter 

Sekreterare  
………………………………… 

Paragrafer  §19 - §26 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

………………………………… 
 Gunilla Magnusson 
Justerande  

………………………………… 
Annika Wågenberg 

………………………………… 
Monica Granström 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Viadidaktnämnden  Paragrafer §19 - §26 
 

Sammanträdes  
datum 2018-06-12 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-06-19 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-07-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Viadidakt Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
  Utdragsbestyrkande 
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§ 19 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
 
__________________ 
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§ 20 

Utdelning av kvalitetspris  (VIAN/2018:3)  
Gunilla Magnusson (S) och förvaltningschef Anna-Lena Ramberg delar ut 
Viadidaktnämndens kvalitetspris till Lena Rosenberg. 
_________________ 
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§ 21 

Teritalrapport 1 2018  
Ekonom Julia Eklöf redogör för Tertialrapporten för januari-april. Tertialrapporten är 
en fördjupad ekonomisk redovisning till kommunstyrelsen. 
Resultatet avviker från budget med ca – 400 tkr och utfallet på helår beräknas bli 0 kr.  
_______________ 
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§ 22 

Verksamhetsinformation - Övergripande plan med budget 
2019  
Gunilla Magnusson (S) informerar om planerad dialogdag 16/10 om 
Viadidaktnämnden och verksamheten. 
 
Förvaltningschef Anna-Lena Ramberg informerar om pågående 
personalrekryteringar. Ny personal presenteras för nämnden. 
 
Rektor Birgitha Åberg Andersson informerar om pågående verksamhet inom SFI och 
vuxenutbildning. 
 
Arbetsmarkandschef Sara Alexandersson informerar om pågående verksamhet inom 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Controller Anders Jansson redogör för budgetprocessen och övergripande plan med 
budget 2019. Viadidaktnämden fattar beslut om budget i augusti. 
 
Viadidaktnämnden har, av fullmäktige, fått i uppdrag att, tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen och socialnämnden, utveckla och effektivisera 
arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens 
arbete med försörjningsstödstagare. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen i 
september. 
 
Nytt reglemente och ny överenskommelse om gemensam nämnd är under 
framtagande och ska antas i kommunfullmäktige i oktober. 
 
Yttranden 
Under informationen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Anders Lundström(VTL), 
Tiina Rokka(V), 
________________ 
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§ 23 

Dataskyddsombud för Viadidaktnämnden  (VIAN/2018:23)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att utse Svitlana Jelisic till dataskyddsombud för 
viadidaktnämnden.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med att dataskyddsförordningen träder i kraft 2018-05-25 behöver ett 
dataskyddsombud vara utsett och det ska också anmälas till Datainspektionen. 
 
Katrineholm kommun har tillsammans med Vingåker, Flen, Strängnäs, Gnesta och 
Oxelösunds kommuner beslutat att skapa en gemensam funktion som 
dataskyddsombud. Ombudet gäller för samtliga nämnder, kommunala bolag samt 
kommunalförbund. 
 
Flen är värdkommun och arbetsgivare för det gemensamma dataskyddsombudet. 
Kostnaden fördelas mellan samtliga kommuner baserat på invånarantal. Kostnaden 
för Katrineholms kommun uppgår till 201 600 kr per år och finansieras via 
kommunledningsförvaltningens budget. Beslut om dataskyddsombud fattas i 
respektive nämnd och styrelse. Respektive nämnd och styrelse ansvarar även för att 
anmäla dataskyddsombudet till Datainspektionen. 
 
Uppdrag och ansvar för dataskyddsombudet och kommunerna regleras genom avtal. 
 
Finansiering sker inom befintlig ram för kommunledningsförvaltningen i 
Katrineholms kommun. 
 
Viadidaktsnämndens överläggning 
Under viadidaktnämndens överläggnings yttrar sig Anders Lundström (VLT) och 
Thomas Selig (V). 
________________ 
 
Beslutet skickas till 
Svitlana Jelisic 
Datainspektionen 
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§ 24 

Revidering av delegationsordning  (VIAN/2018:24)  
Viadidaktsnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad 
delegationsordning för Viadidaktnämnden, att gälla från och med den 1 juli 2018. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En delegationsordning är en förteckning över i vilka fall en nämnd delegerarar sin 
beslutanderätt. Huvudsyftet med delegering är att avlasta en nämnd löpande 
rutinärenden. Viadidaktnämndens delegationsordning, som senast reviderades 2017-
09-18 (§ 35), har varit föremål för översyn.  
Förslaget till reviderad delegationsordning innehåller ett antal ändringar. Ändringarna 
har bland annat föranletts av att EU:s dataskyddsförordning trätt i kraft (GDPR – The 
General Data Protection Regulation). Därutöver har delegationsordningen justerats 
med anledning av att Vuxnas Lärande delas upp i två rektorsområden med varsin 
rektor. Slutligen har vissa hänvisningar till kommunallagen ändrats och ett 
förtydligande införts avseende arbetet med arbetsmiljö och brandskydd. 
 
Ärendets handlingar 
Förslag till reviderad delegationsordning för Viadidaktnämnden 
____________________ 
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§ 25 

Anmälan av delegationsbeslut  (VIAN/2018:2)  
Viadidaktnämndens beslut 
Viadidaktnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
 
Anmälda delegationsbeslut 
Förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt - Beslut om tillförordnad förvaltningschef 
under sommarperioden. 
__________________ 
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§ 26 

Meddelanden  
Följande meddelanden läggs till handlingarna 
 
Protokollsutdrag § 64 Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 
(KS/2018:184) inkl  bilagor 
Bilaga A: Reservation ang planeringsdirektiv från Centerpartiet 
Bilaga B: Särskilt yttrande ang planeringsdirektiv från Kristdemokraterna 
Protokollsutdrag § 47 Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden 
(KS/2018:197), Jesper Ek (L) 
 
_______________ 
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