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Beslutsorgan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Tid Måndagen 20 juni, klockan 08.30 

Plats Peder Skrivares skola, hus 1, sal 1:112, ingång C 

Ärenden 1. Val av justerare

2. Anmälan av eventuella övriga ärenden

3. Anmälan av eventuellt jäv

4. Peder Skrivares skola, information om verksamheten

5. Förstudie "Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola",
information

6. Tillägg i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens
delegationsordning rörande beslut om att utse och entlediga
dataskyddsombud (UAN 2022/0161-1)

7. Budget 2023-2037, information

8. Förvaltningen informerar

9. Delegationsbeslut

Eva Pehrsson-Karlsson (C) 
Ordförande 

Ann-Mari Christensen Jägryd 
Sekreterare 

Om handlingar saknas eller ytterligare beslutsunderlag önskas 
kontakta nämndens sekreterare Ann-Mari Christensen Jägryd, ann-
mari.christensen.jagryd@varberg.se, 0340-697402. 
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4. Peder Skrivares skola, information om verksamheten



5. Förstudie "Framtida gymnasieplatser Peder Skrivares skola",
information
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

§ 22 Dnr UAN 2022/0161 

6. Tillägg i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 
rörande beslut om att utse och entlediga 
dataskyddsombud 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta följande bestämmelse i utbildnings-och

arbetsmarknadsnämndens delegationsordning under punkten 1.18

Nr Ärendegrup
p 

Lagru
m 

Delegat Kommentar 

1.1
8 

Utse och 
entlediga 
dataskyddsom
bud för 
nämnden 

GDPR, 
artikel 
37 

Förvaltningsc
hef 

Ska anmälas till 
Integritetsskyddsmyndigh
eten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och 

ersatte då personuppgiftslagen, PUL. Respektive nämnd, revisorer och 

bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska 

varje nämnd, revisorer, bolagsstyrelse och direktion utse ett 

Dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter:  

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller

personuppgiftsbiträdet och de anställda som

behandlarpersonuppgifter om deras skyldigheter enligt

förordningen

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till

och utbilda personal

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende

dataskydd och övervaka genomförandet

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten

(Integritetsskyddsmyndigheten)
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som

rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i

andra frågor.

 Dataskyddsombudet ska även kunna agera självständigt och

oberoende i organisationen samt rapporterar till organisationens

ledning.

Varberg och Kungsbacka kommun har gemensamt Dataskyddsombud. 

Karin Malmsten är formellt utsedd som Dataskyddsombud i Varbergs 

kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2022-05-18 

Övervägande 
Beslut om att utse och entlediga dataskyddsombud föreslås av praktiska 

skäl delegeras till förvaltningschef. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens 

delegationsordning 

Publicering på varberg.se  



Beslutsförslag 1 (2) 
2022-05-18 Dnr: UAN 

2022/0161-1 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Thonäng,  0340-69 70 81 
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Tillägg i utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 

rörande beslut om att utse och entlediga 

dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta 

1. Anta följande bestämmelse i utbildnings-och

arbetsmarknadsnämndens delegationsordning under punkten 1.18

Nr Ärendegrupp Lagru
m 

Delegat Kommentar 

1.1
8 

Utse och 
entlediga 
dataskyddsomb
ud för nämnden 

GDPR, 
artikel 
37 

Förvaltningsc
hef 

Ska anmälas till 
Integritetsskyddsmyndighe
ten. 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla 

personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då 

personuppgiftslagen, PUL. Respektive nämnd, revisorer och bolagsstyrelse är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin 

verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd, revisorer, 

bolagsstyrelse och direktion utse ett Dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland 

annat ha följande uppgifter:  

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller

personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlarpersonuppgifter

om deras skyldigheter enligt förordningen

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och

utbilda personal
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 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende

dataskydd och övervaka genomförandet

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten

(Integritetsskyddsmyndigheten)

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör

behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra

frågor.

 Dataskyddsombudet ska även kunna agera självständigt och oberoende

i organisationen samt rapporterar till organisationens ledning.

Varberg och Kungsbacka kommun har gemensamt Dataskyddsombud. Karin 

Malmsten är formellt utsedd som Dataskyddsombud i Varbergs kommun. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 2022-05-18 

Övervägande 
Beslut om att utse och entlediga dataskyddsombud föreslås av praktiska skäl 

delegeras till förvaltningschef. 

Ekonomi och verksamhet 
Kungsbacka och Varberg delar på kostnaden för det gemensamma 

dataskyddsombudet. Medel finns avsatta för tjänsten. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Maria Gustafsson Viktoria Thonäng 

Förvaltningschef Utvecklingsstrateg 

Protokollsutdrag 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 

Publicering på varberg.se  



7. Budget 2023-2037, information



8. Förvaltningen informerar



9. Delegationsbeslut

Avstängning av elev

UAN 2022/0170 Avstängning av elev – vuxen utbildningen – P.J.

Anmälan om kränkande behandling
----------

Delegationsbeslut
----------

Meddelanden
----------
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