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Plats och tid Rhone, klockan 13:15- 15:00   

Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Johnny Persson Vice ordförande (S) 
Fredrik Nilsson Ledamot (S) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Torgny Lindqvist Ledamot (S) 
Barbro Ohlsson Ledamot (S) 
Markus Lindberg Ledamot (C) 
Charlott Lorentzen Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Magnus Arvidsson (M)  Elin Petersson (M)  
Ted Olander (MP)  Artur Hulu (M)  

Närvarande 
ersättare: 

  
Bengt-Olof Björck (S) 
Hillevi Karlsson (S) 
Ulrika Berggren (SD) 
Xhani Bardi (S) 
Susanne Olsson (S) 

Övriga: Per Theorin, verksamhetschef 
Erik Bergman, kanslichef 
Maria Olsson Aasen, rektor 

 

Utses att justera: Fredrik Nilsson   

Paragrafer: §§ 33–43  

Justeringsdatum:  2018-05-25 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Erik Bergman  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Paul Hedlund  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Fredrik Nilsson   
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Gymnasienämnden   
Sammanträdesdatum: 2018-05-24   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-05-25 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-06-15 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 33 Godkännande av dagordning 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen 
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§ 34 Val av protokollsjusterare 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att utse Fredrik Nilsson att justera protokollet  och att justering sker 2018-05-25 kl 09.00, 
kommunkansliet 
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§ 35 Resultatrapport för gymnasienämnden januari-april 2018 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att fastställa resultatrapporten för perioden januari – april 2018 
 
Sammanfattning 
 
Resultatrapport för perioden föreligger i vilken framgår att nämnden prognosticerar ett 
nollresultat på helåret.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport per 2018-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
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§ 36 Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen hösten 2018 2018/240 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ge Vägga vuxenutbildning i uppdrag, att till hösten 2018, starta yrkesutbildningarna 
enligt sammanfattningen nedan 
 
Sammanfattning 
 
Följande utbildningar bör få nämndens uppdrag att få starta hösten 2018: 
 

 Vård- och omsorgsutbildning 
 Barnskötarutbildning 
 Akutsjukvård 
 Kockutbildning 
 Byggutbildning 
 Målarutbildning 
 VVS- och fastighet 
 Förarutbildning Godstrafik 
 Förarutbildning Persontrafik 
 Maskinförare 
 Kranförare 
 Lager- och terminalarbete 
 Frisörutbildning 
 Administration och ekonomi 
 Butikslärling 
 Yrkesutbildningar inom gränslöst enligt samverkansavtal 
 Kortare yrkesutbildningar i kombination med extratjänster utifrån Karlshamns 

kommuns behov 
 
Utifrån pågående upphandling som beräknas träda i kraft under hösten 2018 planeras 
uppstart för: 
 

 Administration och ekonomi; 40 veckor 
 Butikslärling; 40 veckor 

 
Beslutsunderlag 
 
Yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen hösten 2018, tjänsteskrivelse av Maria Olsson 
Aasen rektor 
 
Beslutet skickas till 
 
Patrik Håkansson, förvaltningschef  
Per Theorin, verksamhetschef  
Maria Olsson Aasen, rektor Vägga vuxenutbildning 
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§ 37 Verksamhetschef Per Theorins information från gemensam resultatdialog GN och BUS 
nämnden den 17 april 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin informerar om aktuella frågor inom verksamheten och 
utifrån genomförd resultatdialog.  

- Kollegialt lärande kring till exempel i läs- och skrivutveckling med stöd av 
förstelärare 

- Samverkan med nämndens övriga verksamheter 
- Likvärdig utbildning 
- Erbjuda yrkesutbildning i kombination med språkstudier för nyanlända 
- Hitta metoder att nå de som står längst från arbetsmarknaden och erbjuda 

studiealternativ och stöd i studierna som främjar individens lärande 
- Samordna kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen så att lärcentrum och Vägga 

vuxenutbildning arbetar som en enhet 
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§ 38 Förordnande av dataskyddsombud - gymnasienämnden 2018/477 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att Anders Danielsson på kommunalförbundet Sydarkivera utses till dataskyddsombud 
mellan den 25 maj till den 15 augusti 2018 
 
att Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera utses som dataskyddsombud från 
den 15 augusti 2018 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 ersätter EU:s allmänna dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslag den nu gällande personuppgiftslagen (PUL). Det övergripande syftet med 
den nya lagstiftningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter. 
Inom en kommun är varje nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för 
behandlingar av personuppgifter inom sitt verksamhetsområde.  
 
I EU:s allmänna dataskyddsförordning stadgas, enligt artikel 37, att varje myndighet ska 
utse ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå avtal 
med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga nämnder ska i 
sin tur utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud, inför att 
förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska 
offentliggöras samt skickas till tillsynsmyndigheten dvs. Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudet ska ha en kontrollerande och rådgivande funktion. Samtidigt ska 
myndigheten självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräckliga 
kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt 
och oberoende i organisationen och ska rapportera till högsta ledningen.  
 
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör 
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka att 
dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om 
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten.  
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga 
nämnder inom kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndsekreterare Emma Håkanssons och kommunjurist Cecilia Bernhardssons 
tjänsteskrivelse, 2018-05-08 
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Beslutet skickas till 
 
Datainspektionen 
Sydarkivera 
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
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§ 39 Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande - gymnasienämnden 
2018/1886 

 
Gymnasienämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen för att återkomma med klargörande 
när det gäller elevkårens legalitet samt att vuxenutbildningen också ska inkluderas 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten har av Ungdomsrådet fått uppdraget att ta fram riktlinjer och rutiner för 
skolans arbete med elevinflytande. Riktlinjerna och rutinerna är framtagna i samråd med 
Ungdomsrådet samt grundskolans högstadiers elevråd samt gymnasieskolans elevkår. 
Förslaget har också varit ute på remiss på alla berörda enheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande, tjänsteskrivelse av Per 
Theorin verksamhetschef  
Riktlinjer och rutiner för skolans arbete med elevinflytande 
 
Yrkanden 
 
Paul Hedlund (L) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsförvaltningen för att 
återkomma med klargörande när det gäller elevkårens legalitet samt att vuxenutbildningen 
också ska inkluderas.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner nämnden besluta i enlighet med 
detsamma.  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson  
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§ 40 Information 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att i mån av plats erbjuda asylsökande plats på befintliga program 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Per Theorin informerar om asylsökandes möjligheter att ansöka till 
gymnasieskolan. Nämnden beslutar att i mån av plats erbjuda asylsökande plats på 
befintliga program. 
 
Ordförande Paul Hedlund (L) informerar om aktuella händelser och om pågående 
budgetberedning.   
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Per Theorin 
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§ 41 Beslutsuppföljning gymnasienämnden maj 2018 2018/724 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Beslutsuppföljning för gymnasienämnden maj 2018 redovisas enligt beslutsunderlag 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning Gymnasienämnden, maj 2018 
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§ 42 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 maj 2018 
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§ 43 Handlingar för kännedom maj 2018 2018/725 
 
Gymnasienämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för gymnasienämndens kännedom under tiden 9 april - 17 maj  2018 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för kännedom maj 2018 
 
 
 
 


