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Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Datum 2023-02-23 

Tid 18:00–19:36 

Plats Bollmora 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringsdatum 2023-03-06 

Paragrafer 14–21 

Underskrifter Protokollet justeras med digital underskrift. 
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet. 

Sekreterare Lena Riddervold 

Ordförande Christoffer Holmström 

Justerande Petra Nygren 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden. 

Beslutande organ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-23 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-07 

Datum då anslaget tas ned 2023-03-29 

Protokollets förvaringsplats Kommunkansliet 

Anslag upprättat av Lena Riddervold 
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Närvarolista 

Beslutande 
Christoffer Holmström (S) 
Heinz Sjögren (L) 
Petra Nygren (M) 
Frida Brännström (S) 
Christoffer Svahn (S), tjänstgörande ersättare för Mandana Mokhtary (S) 
Peter Söderlund (MP) 
Ingela Carlsson (M) 
Marika Marklund (KD) 
Bengt Bäckström (SD) 

Ersättare 
Madeleine Duggin (S) 
Lilian Nylinder (MP) 
Håkan Andersson (L) 
Ulf Westermark (M) 
Mats Öhlin (M) 
Margareta Baxén (M) 
Daniel Johansson (SD) 
Ulla Hoffmann (V) 

Övriga 
Caroline Johansson, dataskyddssamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, § 14 
Elisabet Schultz, förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Hakan Gökce, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 14-16 
Karin Sundström, utredare, kommunstyrelseförvaltningen 
Kévina Muhimbare, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Lena Riddervold, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Martin Lundell, skolchef, barn- och utbildningsförvaltningen 
Stefan Vallin, dataskyddsombud, kommunstyrelseförvaltningen, § 14 
Yunus Tuncer, utredare, kommunstyrelseförvaltningen 

Frånvarande 
Mandana Mokhtary (S) 
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Orientering om personuppgiftsincidenter 2022 
§ 14 Diarienummer 2023/GVN 0014 017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den 
personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför. 

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för 
personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de 
personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse information om personuppgiftsincidenter.pdf  
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Informationsärende 
§ 15 Diarienummer 2023/GVN 0012 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Ärendet utgår och tas upp vid ett senare tillfälle. 

 

Beskrivning av ärendet 
Sharon Lejderman, jurist, informerar om skolfrågor. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att ärendet utgår och tas upp vid ett senare tillfälle. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
verksamhetsberättelse 2022 
§ 16 Diarienummer 2023/GVN 0008 010 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområdena 6 gymnasieskola och 

7 vuxenutbildning 2022 med måluppfyllelse samt uppföljning av 
kommungemensamma uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt 
resultat och riskhanteringsplan godkänns. 

 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 
2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 
gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022. Verksamhetsberättelsen redogör 
för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2022 från kommunplan och 
nämndplan. Ekonomiskt resultat, nämndens prioriteringar och 
riskhanteringsplan har följts upp. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för 
verksamhetsområdena 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning 2022 med 
måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma uppdrag, nämndens 
prioriteringar, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf 
Verksamhetsberättelse GVN 2022.pdf  



Beslutande organ 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Handlingstyp 
Protokoll 
Mötesdatum 
2023-02-23 

Sida 
7 (11) 

 

Sidan är signerad digitalt Utdragsbestyrkande 

 

Pågående uppdrag gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2023 
§ 17 Diarienummer 2023/GVN 0009 010 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige 
eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att 
uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska 
redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året. 

Pågående ärenden den 1 februari 2023 redovisas i bilaga. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 230201.pdf 
Pågående uppdrag GVN 230201.pdf  
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Sammanställning av antal kränkningsanmälningar 
under 2022 
§ 18 Diarienummer 2022/GVN 0019 009 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av 
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande 
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt 
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive 
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall 
av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.  

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse, sammanställning kränkningsanmälningar 2022.pdf 
Sammanställning kränkningsanmälningar gymnasium och vuxenutbildning 
helår 2022.pdf  
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Anmälan av delegationsbeslut 2023 
§ 19 Diarienummer 2023/GVN 0003 003 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noterats. 

 

Beskrivning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med 
stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Delegationsbeslut, skolchef januari 2023 GVN.pdf  
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Information från barn- och utbildningsförvaltningen 
2023 
§ 20 Diarienummer 2023/GVN 0002 002 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Muntlig information från förvaltningen. 

- Information från verksamheterna 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.  
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Meddelande till gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
§ 21 Diarienummer 2023/GVN 0001 001 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
- Informationen noteras. 

 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, 
se bilagor. 

Ordförandeförslag 
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden noterar informationen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller 
ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor 
Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2023-02-08.pdf 
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