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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Barn- och utbildningsnämnden
Dokumentet gäller från: 2018-08-29 § 195
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschef för förskolan
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Bakgrund
I Värnamo kommun finns boende för kvinnor som är utsatta för någon form av 
våld i hemmet. Boendet bedrivs av Kvinnojouren Värnamo som är en 
oberoende verksamhet. Kvinnojouren tar emot kvinnor från alla delar av 
Sverige med en genomsnittstid på 4-6 månader. När det finns barn med i det 
skyddade boendet ska dessa få en förskole- eller skolplacering så fort som 
möjligt för att få en fungerande vardag. Om det finns vårdnadshavare som inte 
gett sitt medgivande till en förskoleplacering eller skolplacering är det 
socialtjänsten ifrån barnets hemkommun som godkänner placering. 
Barnet/eleven går kvar på förskola/skola till det skyddade boendet upphör, 
placering övergår till ordinarie verksamhet om vårdnadshavaren väljer att 
bosätta sig i kommunen.

Syfte
Att leva med ett hot i familjen innebär en otrygghet för barnen/eleverna och påverkar deras 
fortsatta skolgång. Därför är det viktigt att hitta lösningar så fort som möjligt både i det 
korta och det långa perspektivet för att skapa en så stor trygghet som möjligt i 
barnens/elevernas vardag.
Barn och ungdomar med skyddade personuppgifter har samma rätt som andra unga till en 
utbildning av god kvalité. (Skollagen 8 kap  12 §, Skollagen 7 kap 10 §)

Organisation och ansvar
12 kap. 3 § första stycket i OSL  lyder enligt följande: Sekretess till skydd för 
en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes 
vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavare i 
den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet 
att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, 
såvida inte det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgifter 
röjs för vårdnadshavare. 

Arbetsgång
• Personal på kvinnojouren kontaktar placeringsassistent på Barn- och 

utbildningsförvaltningen.
• Vårdnadshavare ska göra en ansökan till hemkommun som godkänner 

placering i annan kommun.
• Placeringsassistent tar kontakt med verksamhetschef förskolan
• Rektor beslutar om vilken förskola som barnet ska placeras på
• Innan start genomförs en kontakt med vårdnadshavare, kvinnojouren 

samt rektor
• Rektor avgör vilka som ska ha information enligt handlingsplan för 

inskrivning av barn med skyddade personuppgifter.
• I samband med vistelsen på kvinnojourens akuta boende upphör ska 

kvinnojouren i god tid kontakta förskolans rektor.
• Under tiden man har ett skyddat boende behandlats man som om man 

har skyddade personuppgifter.


