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Plats och tid Gnesta, kl. 10:00 – 12:00 
Beslutande Johan Söderberg (S), ordförande, Johan Rocklind (S), 1:e vice ordförande  

Beslutande ersättare  

Ersättare  Inga-Lill Fredriksson (C) 

Övriga  
deltagande  Axel Stenbeck, utredare, Elin Karlsson, lönechef, Charlotte Scherlin, HR-chef 

Utses att justera Johan Söderberg (S), Johan Rocklind (S) 
Justeringens  
plats och tid Katrineholm 2019-10-11 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §5 - §7 

Axel Stenbeck 
Ordförande  

……………………………………………………… 

Johan Söderberg (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
 

Johan Rocklind (S)  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Lönenämnd Sörmland Paragrafer §5 - §7 
Sammanträdes  
datum 2019-10-04 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-10-14 Datum för anslags 

nedtagande 2019-11-06 

Förvaringsplats av 
protokollet KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
  

  



 

PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Lönenämnd Sörmland 2019-10-04 2 (4) 
   

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 5       
 

Ekonomisk redovisning  
Elin Karlsson, lönechef, presenterar delårsrapporten för lönenämnden, ett plusresultat 
på 230 tkr, delvis beroende på semester/löneväxling, vakanser och förändrade avtal. 
Under året har man bland annat arbetat med utveckling av förtroendemannarutinen, 
effektivisering av administration samt dataskyddsförordningen (GDPR). 
 
Kostnadsprognosen för nästa år oförändrad men man tittar på investering i form av en 
systemmodul för att bland annat kunna attestera i mobilen. Man tittar även på 
eventuellt inköp av ett ärendehanteringssystem. 
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§ 6    KS/2019:325  000 
 

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
(GDPR)  
Lönenämndens beslut 

Lönenämnd Sörmland antar riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, 
Oxelösunds kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring 
dataskyddsförordningen.  
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt 
tillsammans tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. 
 
Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 
medlemsstater. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 
personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 
rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de 
registrerades personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. 
Tillsynsmyndigheten kan också föreskriva höga sanktionsavgifter och den registrerade 
kan ha rätt till skadestånd om kommunen behandlar personuppgifter i strid med 
bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 
 
Varje nämnd och styrelse i kommunen är personuppgiftsansvarig för behandlingar av 
personuppgifter i sitt ansvarsområde. Syftet med riktlinjerna är att underlätta 
tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna riktar sig till alla medarbetare 
som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  
 
I riktlinjerna lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här 
återfinns också närmare information om de legala kraven. Riktlinjerna är ett levande 
dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, förändrat regelverk 
och ny praxis. 
 
Ärendets handlingar 
• Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 7    KS/2019:326  000 
 

Sammanträdestider 2020  
Lönenämndens beslut 

Lönenämnd Sörmland godkänner sammanträdestider för 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lönenämnd Sörmland sammanträder två gånger per år. 
 
Lönenämnd Sörmland föreslås sammanträda i Katrineholm fredagen den 3 april 2020 
och i Gnesta den 2 oktober 2020. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
Gnesta kommun 
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