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§ 19 Information om GDPR
Gymnasienämndens beslut
att lägga informationen till protokollet
Sammanfattning
Kommunjurist Cecilia Bernardsson informerar nämnden om den nya
dataskyddsförordningen inom EU (GDPR, General Data Protection Regulation), som träder
ikraft 2018-05-25. Lagstiftningen gäller både för offentlig och privat verksamhet vid all helt
eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.
Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka enskildas rätt till skydd av personuppgifter
samt en harmonisering av lagstiftning kring behandling av personuppgifter inom EU. GDPR
ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen och förslag till en ny svensk
dataskyddslag är framtagen som ska komplettera GDPR.
Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen. För de som inte
följer reglerna kan sanktionsavgifter bli aktuella.
En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk levande
person. Behandling av personuppgifter är åtgärder eller en kombination av åtgärder med
personuppgifter. Gymnasienämnden är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter
inom nämndens verksamheter. Personuppgiftsbiträde är den som behandlar
personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning t ex företag som står för olika
verksamhetssystem. Hur personuppgiftsbiträdet får behandla uppgifterna regleras genom
ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det är dock alltid den personuppgiftsansvarige som har
ansvaret för uppgifterna gentemot den registrerade. Alla nuvarande
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras för närvarande pga. nya krav som lagstiftningen
ställer.
En grundläggande princip i GDPR är att endast de personuppgifter som verkligen behövs
ska samlas in. En registerförteckning över alla nämndens behandlingar av personuppgifter
ska finnas dokumenterad. De registrerade har olika rättigheter t ex att få information om
att de är registrerade och att få registerutdrag över alla de behandlingar av deras
personuppgifter som finns inom en myndighet. Den som hanterar personuppgifter måste
kunna visa på att reglerna följs. Dataskyddsarbetet måste således vara aktivt, det ska finnas
styrdokument, dokumentation och uppföljningar. Dataskyddsombud ska utses som har en
rådgivande samt granskande funktion, vilket kräver att de är väl insatta i lagstiftningen.

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-04-19

sid 7 av 20

§ 20 Preliminär organisation för Vägga gymnasieskola läsåret 2018/2019 2018/1378
Gymnasienämndens beslut
att fastställa organisationen för Vägga gymnasieskola läsåret 2018/2019 enligt
förvaltningens förslag
Sammanfattning
Sökandebilden för läsåret 2018/2019 är inte helt klar. Omval sker i maj och kan förändra
förutsättningarna för organisationen. Liksom de senaste åren förväntas antalet elever som
gör omval i maj att bli relativt stort. Ett förväntat utfall är att några av de elever som sökt
utbildning i annan kommun, kommer att söka tillbaka till Karlshamns kommun. Troligen
kommer då även elever från andra kommuner som sökt utbildning på Vägga gymnasieskola
att välja om till sina hemkommuner. Sökandebilden mellan programmen kan då förändras.
Därmed är den föreslagna organisationen preliminär och föreligger enligt beslutsunderlag.
Verksamhetschef Per Theorin informerar nämnden om hur sökbilden för närvarande ser
ut. Vägga gymnasieskola erbjuder 15 nationella program och 23 studievägar för läsåret
2018/2019. Impro platserna på program blir fler till läsåret 2018/2019. 362 ungdomar
från Karlshamns kommun har sökt till en gymnasieutbildning läsåret 2018/2019. 264 av
dessa ungdomar söker utbildning på Vägga gymnasieskola. 67 av ungdomarna söker en
utbildning utanför Karlshamns kommun och 31 stycken av ungdomarna söker en
utbildning på Fria Läroverken i Karlshamn.
Beslutsunderlag
Preliminär organisation Vägga gymnasieskola lå 18-19
Beslutet skickas till
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
Ola Hallberg, enhetschef Vägga gymnasieskola
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§ 21 Yttrande angående ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola vid NSJ Kompassen i Ronneby kommun (Dnr 32-2018:1032)
2018/1042
Gymnasienämndens beslut
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse
Sammanfattning
NSJ Kompassen Gymnasiet AB har hos Statens skolinspektion ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i Ronneby kommun från och
med läsåret 2019/20, med följande program och inriktningar:






Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning husbyggnad, 15 platser per årskurs,
inriktning måleri, 15 platser per årskurs
Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi, 15 platser per årskurs, inriktning juridik,
15 platser per årskurs
Hotell- och turismprogrammet, inriktning hotell och konferens, 10 platser per
årskurs, inriktning turism och resor, 10 platser per årskurs
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning bageri och konditori, 10 platser
per årskurs, inriktning kök och servering, 10 platser per årskurs
Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap, 15 platser per
årskurs, inriktning samhällsvetenskap, 15 platser per årskurs.

Sammanlagt rör det sig, fullt utbyggt, om 130 platser per årskurs.
Utbildningsförvaltningen bedömer att en etablering skulle medföra påtagliga negativa
ekonomiska konsekvenser för den kommunala verksamheten i Karlshamns kommun.
Yrkanden
Elin Petersson (M) yrkar att meningen ”Vidare skulle det sociala klimatet på framför allt
yrkesprogrammen försämras, då eleverna får ännu färre kamratrelationer att välja på i
klassen.” på sidan 6 i förslaget till yttrande stryks.
Beslutsgång
Ordförande Paul Hedlund (L) ställer proposition på Elin Peterssons (M) yrkande gentemot
liggande förslag, att avge yttrande i enlighet med förvaltningens skrivelse och finner att
gymnasienämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
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§ 22 Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 2018:1175 ansökan från NET i Karlskrona
kommun 2018/1065
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämnden avstår från att lämna ett yttrande
Sammanfattning
NET utbildning i Karlskrona ekonomisk förening har hos Skolinspektionen ansökt om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NET i
Karlskrona kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Gymnasienämnden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Gymnasienämnden föreslås avstå från att lämna ett yttrande då påverkan på Vägga
gymnasieskolas verksamhet med all sannolikhet endast kommer att vara marginell.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 2018:1175 ansökan från NET i Karlskrona
kommun, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson, förvaltningschef
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
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§ 23 Yttrande över remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:225 Ansökan från Aspero
Friskolor 2018/1039
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämnden avstår från att lämna ett yttrande
Sammanfattning
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för
en nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium Karlskrona, i Karlskrona fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan gäller en
förlängning av befintlig verksamhet, NIU handboll på Aspero idrottsgymnasium.
Gymnasienämden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Gymnasienämnden föreslås avstå från att lämna ett yttrande då påverkan på Vägga
gymnasieskolas verksamhet med all sannolikhet endast kommer att vara marginell.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss från Skolinspektionen Dnr 37-2018:225 Ansökan från Aspero
Friskolor, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson förvaltningschef
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
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§ 24 Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1172 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB 2018/1043
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämnden avstår från att lämna ett yttrande
Sammanfattning
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola
vid AMB Education i Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Gymnasienämden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Gymnasienämnden föreslås avstå från att lämna ett yttrande då påverkan på Vägga
gymnasieskolas verksamhet med all sannolikhet endast kommer att vara marginell.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1172 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson,
förvaltningschef
Ansökan
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
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§ 25 Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr: 37-2018:1149 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB 2018/1046
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämnden avstår från att lämna ett yttrande
Sammanfattning
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan AMB Education i Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Gymnasienämnden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Gymnasienämnden föreslås avstå från att lämna ett yttrande då påverkan på Vägga
gymnasieskolas verksamhet med all sannolikhet endast kommer att vara marginell.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1149 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson,
förvaltningschef
Ansökan
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-04-19

sid 13 av 20

§ 26 Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018:1176 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB 2018/1058
Gymnasienämndens beslut
att gymnasienämnden avstår från att lämna ett yttrande
Sammanfattning
Academy of Music and Business Education Tingsryd AB har hos Skolinspektionen ansökt
om godkännande som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den
fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryds kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Gymnasienämnden ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800).
Gymnasienämnden föreslås avstå från att lämna ett yttrande då påverkan på Vägga
gymnasieskolas verksamhet med all sannolikhet endast kommer att vara marginell.
Beslutsunderlag
Yttrande över remiss från Skolinspektionen dnr 32-2018:1176 ansökan från Academy of
Music and Business Education Tingsryd AB, tjänsteskrivelse av Patrik Håkansson,
förvaltningschef
Ansökan
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Per Theorin, verksamhetschef
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§ 27 Gymnasienämndens yttrande över motion om att införa vårdbiträden 2017/3571
Gymnasienämndens beslut
att anta svaret som nämndens eget
Sammanfattning
Lars Hasselgren (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-27 lämnat in en
motion där motionären föreslår att Karlshamns kommun skall återinföra yrkesgruppen
sjukvårdsbiträde eller motsvarande samt att ge utbildningsförvaltningen i samverkan med
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lämplig yrkesutbildning för
sjukvårdsbiträde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till omsorgsnämnden
och gymnasienämnden för yttrande.
Gymnasienämnden har inga synpunkter på att återinföra yrkesgruppen sjukvårdsbiträden.
Fattar kommunfullmäktige beslut om att införa yrkesgruppen ställer sig gymnasienämnden
positiv till att vuxenutbildningen tillsammans med berörda inom omsorgsförvaltningen tar
fram en lämplig utbildning.
Beslutsunderlag
Gymnasienämndens yttrande över motion om att införa vårdbiträden, tjänsteskrivelse av
Patrik Håkansson, förvaltningschef
Motion om att införa vårdbiträden - Lars Hasselgren (M)
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Patrik Håkansson, förvaltningschef
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§ 28 Svar angående revisionsrapport kring mutor och oegentligheter, GY 2018/518
Gymnasienämndens beslut
att anta svaret som nämndens eget
Sammanfattning
Revisionen har låtit granska den interna kontrollen avseende mutor och oegentligheter
inom kommunen och kommunens bolag.
Revisonen vill ha svar på ett antal områden enligt följande
-Vad avser kommunen att göra för att förebygga och minska risken för oegentligheter samt
öka kännedomen om regelverket.
Processerna kring medarbetarnas insikt i de regelverk som omfattar anställningen är ett
löpande arbete och här är både arbetsplatsträffar liksom olika typer av tematiserade träffar
ett verksamt verktyg. Det finns självfallet även ett ansvar hos den enskilde att hålla sig
informerad om gällande regelverk, då det dels ingår i de åligganden man har som anställd.
Men även den skyldighet man har som medborgare att förhålla sig till gällande lagstiftning
på området. Kommunen kommer att fortsätta detta arbete.
- Vi önskar uppgifter om hur många anställda per nämnd som anmält bisyssla.
Då nämnderna inte är personalmyndighet och en anställning inte kan knytas till en nämnd
annat än som en budgetfördelning måste redovisningen ske för hela kommunen
sammantaget. Arbetsgivaren kan enligt gällande avtal neka möjligheten till bisyssla så en
anmäld bisyssla innebär inte att denna godkänts. Personalchefen kommer att få i uppdrag
att samla in statistiken och redovisa denna särskilt för revisionen.
- Vi efterlyser svar på hur många sådana ärenden (mutförsök) som inkommit till
kommunkansliet de senaste åren.
Då det normalfallet är till sin chef eller chefens chef medarbetare ska anmäla detta samt att
frekvensen totalt sett är liten bör ärenden som når kommunkansliet vara mycket få. Ett
anonymt ärende har hanterats av kommunkansliet under senare år. Det ska dock tilläggas
att detta ärende upprepat framförts några gånger även efter att utredningen slutförts.
Slutligen vill revisionen att kommunen svarar på rapportens bedömningar.
Kommunen delar i stort sett de bedömningar som görs i rapporten.
Kommunen vill dock påpeka ett par saker. Formella protokoll förs inte vid
arbetsplatsträffar i enlighet med kommunens och arbetstagarorganisationernas
samverkansavtal. Angående frågan ”i vilken grad anser du att frågan om förebyggande mot
korruption är en levande fråga inom din nämnd/förvaltning/kommunala bolag” har flera
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efter enkätens genomförande framfört att man anser att frågan är levande först när man
upptäckt eller befarat oegentligheter och också svarat utifrån detta.
När det gäller rekommendationer till åtgärder så instämmer kommunen i dessa och ser det
som en del i det utvecklingsarbete som löpande pågår. Den förändring som kan komma att
behöva ske är att prioritera just dessa frågor över andra utvecklingsbehov inom respektive
förvaltning.
Kommunens skriftliga rutiner för att anmäla oegentligheter hanterar även så kallad
visselblåsning. Det finns inom kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att om möjligt
komplettera detta med ett automatiserat system som ska rapporteras innan årets slut.
Beslutsunderlag
Missiv – samtliga nämnder
Rapport Karlshamn intern kontroll mutor och oegentligheter
Beslutet skickas till
Revisionen
Patrik Håkansson, förvaltningschef
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§ 29 Information
Gymnasienämndens beslut
att lägga informationen till protokollet
Sammanfattning
Verksamhetschef Per Theorin informerar om,


Incident och avstängning av elev på Väggaskolan

Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om,


Ekonomi gällande interkommunal ersättning

Ordförande Paul Hedlund (L) informerar om,


BRÅ:s senaste sammanträde, där diskuterades bl a alkoholtillsyn, trafiksituationer
runt skolorna och kompetensutveckling hos skolpersonal i att upptäcka
droganvändning. Polisen kan erbjuda kompetensutveckling i ämnet, vilket har
påbörjats på några skolor i kommunen. Arbetet ska intensifieras under läsåret
18/19. Drogsituationen är fortsatt bekymmersam. Trygghetsvandringar har ägt rum
i början av april. Läget bedöms som relativt lugnt i Karlshamn samt runt
Stenbackanavet i Asarum.



Paul Hedlund (L), Johnny Persson (S) och Ted Olander (MP) har varit på träff med
Svenskt Näringsliv på Ahlberg bil. Ämnet för träffen var framtida kompetens, vad
kommer att krävas och vilka jobb kommer att vara aktuella. Många företag i
Karlshamn har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och det gäller för de
flesta branscher. Det som främst saknas är den sociala kompetensen, förmåga att
jobba i grupp samt ett bra kundbemötande. Det är alltså inte främst
yrkeskunskaperna som saknas.
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§ 30 Beslutsuppföljning april 2018 2018/724
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden april 2018 redovisas enligt beslutsunderlag.
Tidssättningar kommer att justeras vid nästkommande beredning.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning, april 2018

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-04-19

sid 19 av 20

§ 31 Redovisning av delegationsbeslut april 2018 2018/663
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Gymnasienämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 22
mars 2016, § 8. Dessa beslut ska anmälas till gymnasienämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut april 2018
Redovisning av delegationsbeslut april 2018, komplettering

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Gymnasienämnden
2018-04-19

sid 20 av 20

§ 32 Handlingar för kännedom april 2018 2018/725
Gymnasienämndens beslut
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under tiden 15 februari – 11 april 2018
redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom april 2018

