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Plats och tid 

Beslutande 

Stadshus C, Neden, klockan 8.30-11.15 

Eva Pehrsson-Karlsson (C), 

ordförande  

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Anne Tano (M) 

Margit Kastberg (M) 

Roger Nolsa (C) 

Marianne Nord Lyngdorf (L) 

Gunnar Lyngsaa(M) 

Kent Norberg (S) 

Karin Sandström (S) 

Per Olsson (S) 

Bengt Leek (M) 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Karin Warefelt (C) 

Joel Söderberg (L) 

Agnes Hulthén (V) 

Övriga deltagare 
Maria Gustafsson, förvaltningschef 
Viktoria Thonäng, verksamhetsutvecklare 
Dan Persson, administrativ chef 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Justeringens plats 

och tid 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Borgmästaregatan 20 

Sekreterare Viktoria Thonäng Paragraf 48-53 

Ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 48 Dnr UAN 2020/0102 
 
 

Underlag till budget 2021 och långtidsplan 2021 
- 2025 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslutar 

1. Godkänna underlaget för budget 2021 och långtidsplan 2022 – 

2025 och översända det till kommunstyrelsen 

 

Jeanette Qvist, Kent Norberg, Karin Sandström och Per Olsson (samtliga S) 

deltar inte i beslutet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Upprättat underlag till budget och långtidsplan enligt fastställt 
planeringsunderlag för perioden 
 

Beslutsunderlag 
Upprättas förslag till underlag till budget 2021 och långtidsplan 2022 - 

2025 

 

Övervägande 
Beskriva konsekvenser av de förslagna budgetramarna och anpassningar 

för planeringsperioden 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 49 Dnr UAN 2020/0118 
 
 

Sammanträdestider 2021 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Fastställa sammanträdestider för utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämnden 2021 enligt förslag i ärendebeskrivning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska besluta om 

sammanträdestider för 2021. Nämnden föreslås sammanträda 

nedanstående datum med preliminär tid kl. 8.30-12.00. Vid behov kan 

sammanträdestidens längd utökas. I ett sådant fall ska detta anges i 

samband med kallelsen till nämndsammanträdet. 

 

Arbetsutskottet föreslås sammanträda nedanstående datum kl. 8.30-12.00. 

 

Arbetsutskott  Nämnd 

25 januari  

8 februari 19 februari  

15 mars 29 mars 

10 maj 24 maj 

7 juni 21 juni 

16 augusti 30 augusti 

13 september 27 september 

8 november 22 november 

6 december 20 december 

 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 24 juni 2020 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 50 Dnr UAN 2020/0113 
 
 

Delegation för anmälan av 
personuppgiftsincidenter 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Tilldela förvaltningschef delegation att besluta i frågan om 

utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 

personuppgiftsincidenter ska anmälas till Datainspektionen enligt 

artikel 33 dataskyddsförordningen. 

2. Revidera nämndens delegeringsförteckning med tillägg av punkt 

1.23 enligt följande: Beslut i frågan om personuppgiftsincident ska 

anmälas till Datainspektionen enligt artikel 33 i 

dataskyddsförordningen. Delegat: Förvaltningschef 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dataskyddsförordningen innehåller regler kring behandling av 
personuppgifter. Förordningen gäller sedan 25 maj 2018 och har därmed 
ersatt personuppgiftslagen. 

Respektive nämnd och bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet.  

Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig anmäla troliga 
eller faktiska personuppgiftsincidenter som har bedömts vara av 
allvarlighetsgrad ”betydande” eller ”mycket allvarlig” till Datainspektionen 
inom 72 timmar efter det att incidenten har upptäckts.  

En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, 
gått förlorade eller ändrats eller röjts. 

Kommunkansliet på kommunstyrelsens förvaltning har utrett om det är 
lämpligt att bedömningen av personuppgiftsincidenters allvarlighetsgrad 
samt beslut om eventuell anmälan till Datainspektionen bör beslutas av en 
utsedd delegat och har kommit fram till att detta är att rekommendera. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 12 juni 2020. 

 

Övervägande 
För utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är det i normalfallet inte 
möjligt att hinna bedöma allvarlighetsgraden för incidenten samt vid behov 
besluta att anmäla troliga eller faktiska personuppgiftsincidenter till 
Datainspektionen inom 72 timmar.  
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Förvaltningen föreslår därmed att utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden delegerar till förvaltningschef att besluta i frågan 
om nämndens personuppgiftsincidenter ska anmälas till Datainspektionen 
enligt artikel 33 dataskyddsförordningen.  

Gällande delegeringsförteckning revideras med detta tillägg genom punkt 
1.23. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 

Kommunikation utbildnings- och 

arbetsmarknadsförvaltningen 
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 § 51 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar: 
 
1. Nuläge 

 
Undervisningen har startat på Peder Skrivares skola (PS). Undervisningen 
sker i ordinarie form efter att under delar av vårterminen ha bedrivits på 
distans. Anpassningar sker inom verksamheten för att möta gällande 
rekommendationer. 
 
Verksamheten inom vuxenutbildning, integrationsenheten och 
arbetsmarknadsenheten (VIA) fortlöper. Just nu finns en ökad efterfrågan 
på studie- och yrkesvägledning. 
 
Undervisningen har startat på Campus Varberg. En del av undervisningen 
sker i ordinarie form och en del på distans. Även här har verksamheten 
anpassats för att möta gällande rekommendationer. 
 
2. Handlingsplan för barn och unga 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har tillsammans med 
förskole- och grundskoleförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
socialförvaltningen startat arbetet med plan för barn och unga. Syftet med 
arbetet är att samordna förebyggande och främjande insatser riktade till 
barn och unga. 
 
3. Antagningsstatistik 
 
Tillgänglig antagningsstatistik för PS, yrkeshögskolan och 
högskoleutbildningar på Campus Varberg presenteras. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 52 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0121-2, Beslut om tilläggsbelopp för elev, 
Gymnasiechef, Tobias Ramstedt  
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0122-2, Förlängning av hyreskontrakt Tolken 
9, fordonsprogrammet, Förvaltningschef, Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0095-4, Svar till Skolinspektionen efter 
kvalitetsgranskning av yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på 
entreprenad, Förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-2, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef 
Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-3, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef 
Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0059-4, Ansökan om ersättning avseende 
kostnader för dagliga resor mellan bostad och gymnasieskola, gymnasiechef 
Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0137-1, Delegeringsbeslut. Tilläggsbelopp. O 
E, gymnasiechef Tobias Ramstedt 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0138-1, Beslut om tilläggsbelopp. J J, 
gymnasiechef Tobias Ramstedt 
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 § 53 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

 
Elektrifiering av fordon på Fordonsprogrammet på Peder Skrivares skola 
 
Fråga ställs av Per Olsson (S) rörande hur elektrifieringen av fordon 
påverkar Fordonsprogrammet. 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, svarar att utbildningen på 
Fordonsprogrammet följer den kursplan som finns. Det är en ständig 
utmaning att forma utbildningar utifrån framtida behov av kompetens. I en 
snabbt föränderlig värld är det extra viktigt att skapa förutsättningar för det 
livslånga lärandet. 
 
 


