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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Skolinspektionen
Förvaltningen är kallad till Skolinspektionen i Göteborg den 24 oktober.
Inspektion inom verksamheterna kommer att ske under våren och hösten
2013.
Migrationsverket
Kommunledningen och förvaltningarna kommer att ha ett möte den 31
oktober med emigrationsverket beträffande de asylboende i Himle på Fun
City. För de 29 barn som är mellan 7 och 17 år kommer skolgång att starta
efter höstlovet, vilket kommunen är skyldig att erbjuda en månad efter
ankomst.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0292

Yttrande över remiss - Konkurrensprövningspolicy
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ha följande synpunkter på förslaget till konkurrensprövningspolicy
Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande måste beaktas.

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med motivering enligt
bifogad skriftlig reservation. (Bilaga A)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Jeanette Qvist (S) yrkar på att det i konkurrensprövningspolicyn under
rubriken Likabehandling/konkurrensneutralitet tas bort en mening ”Vid
konkurrensutsättning får inte den egna verksamheten lämna anbud.”
Johan Högberg (M) yrkar på avslag för Jeanette Qvists (S) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Johan Högbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst yrkar avslag Jeanette Qvists (S) yrkande.
Nej-röst yrkar bifall för Johan Högbergs (M) yrkande.

Justerandes sign
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Omröstning
Med 6 ja-röster för avslag för Jeanette Qvists (S) yrkande och 6 nej-röster
för bifall av Johan Högbergs (M) yrkande beslutar Barn- och
utbildningsnämnden att bifalla Johan Högbergs (M) yrkande.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

1. Micael Åkesson (M)

X

2. Johan Högberg (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Louise Blixt-Modée (C)

X

5. Susanne Enger (KD)

X

6. Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Nej

7. Jeanette Qvist (S)

X

8. Peter Stoltz (S)

X

9. Ing-Marie Berggren (S)

X

10. Sara Ekblom (S)

X

11. Karl-Erik Bengtsson (S)

X

12. Christer Andersson (S)

X

Avstår
från
att
rösta

Ärendet
Varberg växer och utvecklas och visionen är att vara Västkustens kreativa
mittpunkt. Det är viktigt att det skapas en mångfald av verksamheter och
utförare som sammantaget skapar förutsättningar för positiv utveckling och
tillväxt.
Målsättningen med konkurrenspolicyn är att skapa en innovativ miljö för
utveckling av kommunens verksamheter och att underlätta prövning om det
är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad
verksamhet ska bedrivas.
För Varbergs kommun är att kundnytta, valfrihet för invånare och brukare
samt lokal företagsutveckling målsättning med konkurrensprövning. Vidare
ska kostnadseffektivitet, kvalitetsutveckling och hållbarhet vara
förhållningssätt vid konkurrensutsättning.
All verksamhet får konkurrensutsättas utom myndighetsutövning,
ledningsfunktioner eller verksamheter som enligt lag eller förordning inte
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kan läggas ut på entreprenad eller det som kommunen beslutar inte får
konkurrensutsättas.
Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att
utmana den kommunala verksamheten. Förfrågan om utmaning ska
handläggas av den nämnd vars verksamhet utmaningen omfattar.
Kommunfullmäktige
fastställer
konkurrensprövningsprogram
och
kommunstyrelsen ansvarar för strategier och tillämningsanvisningar och
säkerställer att uppföljning och kontroll av utlagd verksamhet
sker.Nämnderna ansvarar för att policy och tillämpningsanvisningar följs
och att uppföljning sker. Vid konkurrensutsättning ska nämnden säkerställa
en tillämplig förvaltningsorganisation i fråga om beställarkompetens,
konkurrensneutralitet, likabehandling och uppföljning. Nämnden måste
särskilt säkerställa kompetens för att hantera krissituationer och återta
verksamhet i egen regi.

Yttrande
Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande den 2012-09-05 ansett att den
framtagna policyn är transparent och enkel, men att man bör utreda
följande:
•

För att kunna uppnå målsättningen med konkurrenspolicyn krävs en
ändamålsenlig och effektiv central organisation i Varbergs kommun
som hanterar de här frågorna. I utredningen framgår inte om
upprättandet av en tillämplig förvaltningsorganisation ska ske inom
ramarna för befintlig verksamhet och det bör tydliggöras.

Barn- och utbildningsförvaltingen har som effektmål att ” Barn och elever
lär sig mer i Varbergskommun, Barn och elevers fysiska och psykiska hälsa
ska förbättras och ökad valfrihet för familjerna.” För att uppnå dessa mål
krävs enligt förvaltningens övervägande en central upphandlingsenhet som
har rätt kompetens och bemanning för kunna vara behjälplig vid
konkurrensprövningar som förvaltningen har behov av.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2012-10-08, § 125 och
ledamöterna vill ha en komplettering i ärendet. Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar ärendet till barn- och
utbildningsnämnden utan förslag till beslut.
Förvaltningen har i nytt tjänsteutlåtande 2012-10-10 kompletterat yttrandet
enligt följande:

”Förvaltningen anser att den framtagna policyn är tydlig och enkel, men att
följande delar bör utredas ytterligare:
•

Justerandes sign

Upprättande av tillämplig förvaltningsorganisation: utredningen som
ligger till grund för policyn diskuterar inte om detta ska ske inom
ramarna för befintlig verksamhet. Eftersom det krävs helt andra
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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typer av kompetenser för att upprätta den typ av organisation som
beskrivs än de vi har idag, bör detta konsekvensbeskrivas. Särskilt
avseende förändringar för nuvarande anställda och vilka kostnader
detta eventuellt innebär.
Upprättande av särskild kompetens för att hantera krissituationer och
återta verksamhet i egen regi: det finns inte idag erfarenhet av den
typen av hantering och kräver antingen ny kompetens och/eller en
djupare beskrivning av hur en sådan kompetens/verksamhet ska se
ut.
Uppföljning: det finns idag en avsaknad av gemensamma system för
uppföljning och utvärdering. System bör tas fram som möjliggör en
central uppföljning av verksamhet – oavsett om den läggs ut på
entreprenad eller drivs inom kommunal regi.”

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Ekonomikontoret Upphandlingsenheten
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Dnr BUN 2012/0335

Yttrande över detaljplan Hansegård och Gröningagård,
Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för Hansegård
och Gröningagård, Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande
måste beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter
på ovanstående samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till en nybyggnation på totalt cirka 50-60 nya bostäder samt
eventuellt en förskola.

Yttrande
Förvaltningen h a r i e t t t j ä ns t e u t l å t a n d e de n 2 0 1 2 - 0 9 - 2 4 bedömt
att detaljplanen kan medföra förändringar som påverkar barn- och
utbildningsnämndens verksamhet. Prognosen för upptagningsområdet visar
på ett ökande behov av platser i förskola och i grundskola. Eftersom det
är planerat för ny förskola med åtta avdelningar på andra sidan åsen,
ser förvaltningen inget behov av en förskola i detta område.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2012-10-08, § 126 där Eva
Pehrsson-Karlsson (C) yrkat enligt följande:
Den sista meningen i yttrandet stryks ”Eftersom det är planerat för
ny förskola med åtta avdelningar på andra sidan åsen, ser
förvaltningen inget behov av en förskola i detta område.”
Förvaltningen har i nytt tjänsteutlåtande 2012-10-10 ändrat i enlighet
med Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Planeringskontoret
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Dnr BUN 2012/0352

Lokaler på Rosenfredsskolan
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

ställa sig positiv till ett samutnyttjande av lokaler på
Rosenfredskolan mellan Estetiska programmet, Kulturskolan och
Ungdomens Hus

-

hemställa hos kommunstyrelsen att utreda och föreslå lämpliga
lösningar för att tillgodose lokalbehoven för de olika
verksamheterna

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Kultur och Fritidsförvaltningen har skickat en förfrågan om möjligheter till
samlokalisering av Ungdomens hus i lokaler på Rosenfredsskolan.
Förfrågan gäller nyttjande av hela första plan av byggnadens östra flygel.
Denna del används för närvarande av gymnasieskolans estetiska program
och Kulturskolan. Se bifogat dokument för omfattning, tidpunkt och berörda
salar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kultur- och fritidsförvaltningen, kommunstyrelsen, gymnasiechef
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Dnr BUN 2012/0009

Upplösande av Hagaskolans lokala styrelse
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
- upplösa lokal styrelse på Hagaskolan spår Babord
- upplösa lokal styrelse på Hagaskolan spår Styrbord
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2011, § 143
gällande självförvaltningsorgan under barn- och utbildningsnämnden, inkom
företrädare för elevernas vårdnadshavare tillsammans med företrädare för
personalen vid Hagaskolans spår Babord respektive spår Styrbord den 25
januari 2012 med ansökan om att få starta lokala styrelser med start
vårterminen 2012. Denna ansökan godkändes av nämnd den 27 februari
2012. Hagaskolans lokala styrelser inkom den 5 september 2012 med en
begäran om att få upplösas.

Yttrande
Den inkomna begäran om upplösning av de lokala styrelserna på
Hagaskolan innebär att det nu finns 7 lokala styrelser på 4 skolor.
Hagaskolan meddelade i sin begäran om upplösning att de undersöker andra
forum för kommunikation mellan skola och föräldrar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Hagaskolans lokala styrelse
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Dnr BUN 2012/0345

Sammanträdestider Barn- och utbildningsnämnden 2013
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- fastslå förslag till sammanträdestider 2013
- fastslå förslag till utvecklingsdagar 2013
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska fastslå sammanträdestider för 2013.
Nämndens sammanträden föreslås starta kl. 13.00 och arbetsutskottets
möten kl. 08.30.
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Arbetsutskott
7
11
11
8
6
10
19
16
14
18

Nämnd
21
25
25
22
27
24

Kommentar
Årsredovisning/Bokslut
Prognos
Tertialuppföljning/Budget

2, 30

Tertialuppföljning

4
9

Internbudget

Utvecklingsdagar under 2013:
Februari 25 (halvdag)
April 15 (heldag)
September 2 (halvdag)
Oktober 21 (heldag)

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr BUN 2012/0346

Informationsärende gällande elever som saknar betyg i
behörighetsgivande ämnen.
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna
informationen.
Barn- och utbildningsnämnden vill ha en återkoppling från rektorerna vilka
åtgärder som kommer eller har vidtagits med anledning av de siffror som
presenterats i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Antalet elever i årskurs 9 i Varbergs kommuns samtliga grundskolor, som
saknar betyg i behörighetsgivande ämnen presenteras i ett dokument som
bifogas. Utöver svenska, matte och engelska måste elever som söker till
yrkesförberedande program i gymnasieskolan ha godkänt i ytterligare 5
ämnen, totalt 8 ämnen. Se kolumn Nationellt obehöriga elever i bilaga. För
elever sökande till högskoleförberedande program behövs godkänt i
ytterligare 9 ämnen, totalt 12 ämnen. Se kolumn Nationellt Hög obehöriga
elever i bilaga.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Grundskolechef
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Dnr BUN 2012/0366

Vidaredelegering till grundskolechefen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

delegera till grundskolechefen, Joachim Wadström att ansöka om
statsbidrag inom ramen för Lärarlyftet II

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Nya rutiner har införts vid Skolverket från och med hösten 2012. För att
säkerställa att behörig person ansöker om statsbidrag inom ramen för
Lärarlyftet II, skall ett intyg skickas in till Skolverket där det framgår vem
som är behörig att underteckna å huvudmannens vägnar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr

Information systematiskt kvalitetsarbete
Förvaltningens kvalitetsstrateg informerar i ärendet om det pågående
systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Det behövs ett
beslutstödsprogram i förvaltningen för att på ett lättare och bättre sätt kunna
ta fram och redovisa resultat som sedan kan presenteras för invånare och
politiken.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Budgetprognos per 30 september
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att delegera beslutanderätten om
budgetprognos och åtgärdsplan till Barn- och utbildningsnämndens
Arbetsutskott 2012-11-05.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på ett förtydligande i bilagan där det klart
framgår hur mycket pengar som kommit förvaltningen till del på grund av
elevökningar.
Johan Högberg (M) yrkar på att det skall påtalas i bilagan att de pengar som
tilldelats enligt ram inte stämmer med verkligheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens budgetram för 2012 uppgår till 1144,0
MSEK, (inklusive ramhöjningen med 8,1 MSEK). Årsprognosen efter
september månads utfall uppgår till 1153,8 MSEK, det vill säga en negativ
avvikelse med 9,8 MSEK jämfört med budget. Från den negativa
årsprognosen på 9,8 MSEK kommer en justering att göras för En-till En
satsningen med 6,5 MSEK som ska utnyttjas av BUF’s fond. Det innebär att
det kvarstår en negativ avvikelse med 3,3 MSEK, (9,8 - 6,5 = 3,3). Den
negativa prognosen innebär att vi måste upprätta en åtgärdsplan för att
uppnå en budget i balans för 2012-12-31.
Åtgärdsplan:
-

gå ut med köpstopp till budgetansvariga som gäller allt som inte är
tvingande för verksamheten
göra en djupare analys per budgetansvariga där den maskinella
prognosen skiljer sig från budgetansvarigs prognos
förtydliga att fonden ligger låst tillsvidare
inte fördela tilläggsersättningar på grund av ökade antal timmar, fler
barn eller resursstöd innan vi har fått en beviljad tilldelning centralt.
inför budget 2013 pågår ett arbete att förenkla prognosarbetet
inför budget 2013 pågår ett arbete för att se över
fördelningsmodellen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign
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Dnr

Information Ankarskolan
Förvaltningens utredare samt två representanter för VFAB visar en
presentation av det pågående arbetet kring planeringen av Ankarskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr BUN 2012/0036

Lokalförsörjning inriktning för process
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna
förvaltningens
förslag
till
process
för
verksamhetsutveckling med anledning av skollagen effekter
godkänna föreslagen information och dialog med medarbetare,
elever och vårdnadshavare
efterföljande
remissbehandling
baseras
på
presenterad
lokalutredning och liggande förslag på verksamhetsutveckling

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Förskolan och skolan står inför stora utmaningar de närmaste åren. Ny
skollag och ett växande Varberg medför nya krav på verksamheterna och ett
ökat behov av platser i förskola och skola.
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av Barn och
utbildningsnämnden arbetat med en utredning avseende lokaler och
skollagens effekter i den kommunala organisationen.
Fokus för utredningen har bl.a. varit:
• Hur uppfyller vi kraven i skollagen?
• Hur möter vi behoven i ett växande Varberg?
• Hur realiserar vi vision Varberg 2025 och målen för Varbergs kommun?
Utredningen kommit fram till förslag som visar på en förändrad
skolorganisation och nya skolupptagningsområden.
Utredningens förslag är nu klara för en fortsatt process i verksamhet och till
vårdnadshavare. Kommunikationsplan är upprättad, som beskriver
information, dialog och remissbehandling.
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Dnr BUN 2012/0360

Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om
godkännande för nationellt godkänd idrottutbildning dnr 322012:3024 samt 32-2012:3029
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår
-

kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget
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Ärendet
Skolinspektionen har begärt in yttranden på ansökningar om godkännande
för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Ansökan gäller bedrivande
av NIU vid naturbruksprogrammet på Sveriges Ridgymnasium i Varberg
respektive Kungsbacka. Syftet med kommunens yttrande är att
Skolinspektionen ska få ett underlag att bedöma om godkännande av NIU
kan medföra påtagliga negativa följder på sikt för skolväsendet i
kommunen.
I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares
Skola. Vid kommunens gymnasieskola bedrivs inga naturbruksprogram och
inte heller NIU med koppling till Svenska Ridsportförbundet. För
naturbruksprogram i Halland är den offentliga huvudmannen Region
Halland.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kommunala
gymnasieskolans utbildningsutbud inte kommer påverkas negativt vid ett
godkännande av Sveriges Ridgymnasium AB:s ansökan om NIU.
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Dnr

Information resultat medarbetarenkät
Förvaltningen återkommer i detta ärende vid nästa nämndsammanträde
2012-11-19.
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Dnr BUN 2012/0052

En skola för elöverkänsliga
Förvaltningen informerar om inkommen handling beträffande ärendet och
återkommer till Barn- och utbildningens arbetsutskott 2012-11-05 med en
skrivelse.
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Dnr

Delegeringsbeslut/meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2012/0253-4 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2012/0254-4 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2012/0316-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046 Beslut om anställning av obehörig
personal längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-53 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Anita Brandby Stigsdotter
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-54 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Anita Brandby Stigsdotter

Protokoll Lokal Styrelse
Sibbarps förskola lokal styrelse, 2012-06-04
Sibbarps Skola och Fritidshem lokal styrelse, 2012-06-04
Deromeskolans lokal skolstyrelse, 2012-09-19

Protokoll Samverkan
121002
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Tillkommande ärenden
Investeringsbudget
Eva Pehrsson-Karlsson (C) vill ha en redogörelse kring
investeringsbudgeten. Förvaltningschefen svarar att alla förvaltningar har
fått i uppdrag att se över investeringarna. Mer information kommer att ges
vid nästa nämndsammanträde 2012-11-19.
Val av ordinarie ledamot vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- utse Margit Kastberg (M) till ordinarie ledamot i arbetsutskottet med
verkan från och med 2012-11-01
Detta med anledning av att Johan Högberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag
som ordinarie ledamot i arbetsutskottet med verkan från och med 2012-1101.
Val av ersättare vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- utse Johan Högberg (M) till ersättare i arbetsutskottet med verkan
från och med 2012-11-01
Detta med anledning av att Margit Kastberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i arbetsutskottet med verkan från och med 2012-11-01.
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Bilaga A

Skriftlig reservation från socialdemokraterna gällande konkurrenspolicyn
l den föreslagna konkurrenspolicyn så yrkade vi socialdemokrater att
följande meningen skulle tas bort "Vid konkurrensutsättning får inte
den egna verksamheten lämna anbud".
Detta yrkande röstade de borgerliga emot och vi reserverar oss således mot
beslutet. Anledningen till det är att det begränsar barn- och
utbildningsförvaltningens möjligheter att utvecklas och får direkta
negativa effekter som t ex;
Vår egna verksamhet inom den kommunala vuxenutbildningen kan
då inte lämna anbud då
CLL gör upphandlingar av nya vuxenutbildningar.
Om nämnden skulle vilja lägga ut någon verksamhet inom barnoch utbildningsförvaltningens ansvarsområden, så får inte den
egna verksamheten själva lägga anbud, t ex hindrar oss att prova
sk intraprenadverksamhet.
Upplysningsvis har både Kungsbacka och Falkenberg inte lagt in någon
sådan här begränsning i sina konkurrenspolicys, utan lämnar det öppet
att besluta om vid varje beslut. l valfrihetens namn borde ju den
borgerliga gruppen i Varberg göra likadant!
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