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 § 37 Dnr  
 
 

Åtgärdsval gymnasiet 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Henrik Gustafsson och Jenny Jakobsson, 
projektledare/fastighetsutveckling, samhällsutvecklingskontoret 
presenterar nuläge i arbetet med åtgärdsval för gymnasiet. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2020-06-22 3 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 38 Dnr  
 
 

Förutsättningar budgetarbetet 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Dan Persson, administrativ chef, presenterar förutsättningar för 
budgetarbetet inför beslut om underlag till budget 2021 och långtidsplan 
2022–2025 i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i augusti 2020. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 39 Dnr  
 
 

Uppföljning av risk- och konsekvensanalyser 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, presenterar en uppföljning av de risk- 
och konsekvensanalyser som togs fram i samband bildandet av utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 40 Dnr UAN 2020/0030 

 
 

Riktlinjer för tilläggsbelopp 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Anta Riktlinjer för tilläggsbelopp. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande Riktlinjer för tilläggsbelopp antogs av barn- och 
utbildningsnämnden år 2016 och reglerar tilläggsbelopp för förskola, 
grundskola och gymnasieskola i Varbergs kommun. Med anledning av att 
ovanstående verksamheter sedan den 1 januari 2019 lyder under två olika 
nämnder behöver respektive nämnd fatta beslut om nya Riktlinjer för 
tilläggsbelopp.  
 
Tilläggsbelopp är det bidrag som en enskild huvudman för en 
fristående skola ska få som ersättning av elevens hemkommun för att 
täcka kostnader för extraordinära stödåtgärder till en elev med ett 
omfattande behov av särskilt stöd. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har i samband med att 
riktlinjerna renodlats för att enbart gälla gymnasieskolan även sett över 
dokumentet i sin helhet. Dialog har förts med förskole- och 
grundskoleförvaltningen för att förvaltningarna i möjligaste mån ska ha en 
samsyn rörande bedömningen och de övergripande handläggningsrutiner 
som är kopplade till tilläggsbelopp.  
 
Översynen har bland annat lett fram till att dokumentet tydligare anpassats 
efter gymnasieskolans verksamhet, tydligare definitioner avseende 
grundbelopp och tilläggsbelopp har gjorts och kriterier för bedömning av 
tilläggsbelopp har tagits bort. Syftet med att ta bort kriterierna har varit att 
skapa en större flexibilitet i bedömningen av tilläggsbelopp som, enligt 
lagstiftningens intentioner, fokuserar på varje elevs individuella behov.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Förslag till nya Riktlinjer för tilläggsbelopp 

Bilaga – Nuvarande riktlinjer för tilläggsbelopp 

 

Övervägande 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förskole- och grundskolenämnden 
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 § 41 Dnr UAN 2020/0092 

 
 

Program för uppföljning och insyn av 
verksamhet som utförs av privata utförare 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av uppföljning och insyn av verksamhet som 

utförs av privata utförare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur 
fullmäktiges 
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
 
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller 
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. 
Det 
kan handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda 
firmor, idébundna organisationer etc. 
 
Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom 
alla 
verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälso- och 
sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och 
infrastruktur. 
 
Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den 
verksamheten inte är upphandlad utan är reglerad genom tillståndsgivning. 
Även utförare av personlig assistens enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna. 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje berörd nämnd att med 
utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett driftsform) 
inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt 
 
- de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten 

- de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har 
fastställt i verksamhetsplaner 
- i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på 
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal 
regi följs upp. 
 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag den 15 maj 2020. 
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Övervägande 
Inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde 
finns 
nedanstående privata utförare. 
 
Peder Skrivas skola 

• Fordonsprogrammet inriktning transport. Utförare: CR-Johansson 

Åkeri 

• Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsförare. 

Utförare: 

ME-skolan 

• Skolskjuts. Utförare: Hallandstrafiken AB 

 
Båda avtal innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som innehåller 
grundläggande krav. 
 
Vuxenutbildningen 

• Vård- och omsorgsprogrammet. Utförare: Hermods 

• Barn- och fritidsprogrammet. Utförare: Hermods 

• Industritekniska programmet. Utförare: Movant 

• Bygg- och anläggningsprogrammet. Utförare: Movant 

• Fordon- och transportprogrammet. Utförare: Movant 

• VVS- och fastighetsprogrammet. Utförare: Movant 

• El- och energiprogrammet. Utförare: Movant 

• SFI. Utförare: Folkuniversitetet 

• Allmänna teoretiska kurser på gymnasial nivå. Utförare: 

Folkuniversitetet, Hermods 
 
En gång per år (under våren) görs en skriftlig efterfrågad 
kvalitetsuppföljning 
från vuxenutbildningen hos respektive leverantör. Kvalitetsredovisningen 
som 
redovisas från de privata utförarna fungerar som avtalsuppföljning. 
Däremellan sker kontinuerliga uppföljningar från vuxenutbildningen i den 
dagliga driften. Varje kvartal genomförs en genomlysning av verksamheten 
genom dialog om respektive utbildningsområde, samt branschrådsdialoger. 
I 
genomlysningen redovisas utfall, avhopp och förbättringar som eventuellt 
har 
genomförts utifrån tidigare dialog. Här redovisas också elevers progression. 

 

Yrkeshögskolan 

• Medicinsk sekreterare. Utförare: Folkuniversitetet 

• Järnvägsprojektör. Utförare: Folkuniversitetet 

• Energitekniker - inriktning vindkraft. Utförare: Folkuniversitetet 

• Elkonstruktör. Utförare: Folkuniversitetet 

• Mjukvaruutvecklare. Utförare: Folkuniversitetet 

• Systemutvecklare.NET. Utförare: Folkuniversitetet 
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• Byggingenjör. Utförare: Plushögskolan 

• Drifttekniker Biogas och vattenrening. Utförare: Plushögskolan 

• Elkonstruktör. Utförare: Plushögskolan 

• Komposittekniker. Utförare: Plushögskolan 

• Logistiker. Utförare: Plushögskolan 

• Mätningstekniker. Utförare: Plushögskolan 

• Solenergiprojektör. Utförare: Plushögskolan 

• VVS-ingenjör. Utförare: Plushögskolan 

 
En gång per termin görs en skriftlig enkät bland studerande, i enkäten ingår 
en rad frågor gällande utbildningsleverantörens genomförande.   
Det sker kontinuerliga uppföljningar med leverantörens personal i den 
dagliga driften och vid regelbundna avstämningsmöten (ca var 6:e vecka) 
med leverantörens personal tillsammans med ansvariga chefer sker 
avtalsuppföljning på utbildningsnivå. Två gånger per termin hålls ett 
ledningsgruppsmöte för respektive utbildning. Vid ledningsgruppsmötet 
redovisas arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet, det dagliga 
operativa arbetet per klass samt utvecklingsarbetet.  
 
En utförligare kvalitetsuppföljning av verksamhet som utförs av privata 
utförare ingår och redovisas som en del av nämndens systematiska 
kvalitetsarbete.   
 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 42 Dnr UAN 2020/0081 

 
 

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–
2024 - remissvar 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna förvaltningens överväganden och översända till 

kommunstyrelsen som nämndens remissvar i ärendet. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Region Halland har tagit fram Hallands kulturstrategi och kulturplan 
2021–2024 som är uppdelat i två delar. I den första delen, kulturstrategi, 
beskrivs övergripande strategier för att uppnå regionala och nationella mål. 
I den andra delen, som utgörs av Hallands kulturplan 2021–2024, beskrivs 
vilka utvecklingsmöjligheter som identifierats och prioriterats för perioden. 
 
Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 har utöver utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden skickats till kultur- och fritidsnämnden, 
förskole- och grundskolenämnden samt socialnämnden på remiss.  
 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 

 

Övervägande 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen är positiv till Hallands 

kulturstrategi och kulturplan 2021–2024. Ett rikt och tillgängligt kulturliv 

är viktigt och stärker människors möjlighet till bland annat utveckling och 

delaktighet.  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen håller med om vikten av att 

stärka barns och ungas möjligheter att uppleva och skapa kultur samt om 

att samverkan är en viktig del för att nå framgång i det arbetet. Inom 

regionen finns idag en god struktur för samverkan. 

 

Genom kultur i skolan ges unga, oavsett bakgrund, möjlighet att uppleva 

och skapa kultur. Region Halland tar fram ett kulturutbud för barn och 

unga som subventioneras med regionala medel. Region Halland lyfter att 

en särskild satsning ska göras riktad mot gymnasiet och fristående skolor 

vad gäller förmedling av kulturprogram.  

 

Peder Skrivares skola (PS) tar idag del av Region Hallands subventionerade 

kulturutbud. Detta möjliggörs till stor del genom att det finns en tjänst på 

10 procent på PS som samordnar, bokar och förmedlar kulturupplevelser 
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till skolans elever. Under 2020 har cirka 1 400 elever kunnat ta del av 

någon kulturupplevelse som PS har förmedlat och finansierat med hjälp av 

Region Halland. 

 

PS förmedlar inte bara regionens scenkonst- och kulturutbud, utan 

använder sig också av Varbergs kommuns konstutbud i form av visningar 

och workshops på Varbergs konsthall/Komedianten.  

 

Sammanfattningsvis är utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 

positiv till Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 och har inga 

invändningar mot förslaget. 

 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 43 Dnr UAN 2020/0100 
 
 

Återgång till ordinarie undervisning 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Upphäva beslut daterat den 17 mars 2020 om att 

gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola i största möjliga 

omfattning ska bedrivas på distans från och med den 19 mars 2020. 

2. Gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola ska återgå till 

ordinarie undervisning. 

3. Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan rekommenderas återgå till 

ordinarie undervisning, med förbehållet att delar av undervisningen 

kan behöva bedrivas på distans i de fall det krävs för att upprätthålla 

efterlevnaden av de föreskrifter, allmänna råd och 

rekommendationer som gäller. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Den 17 mars 2020 fattade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslut 
om att gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola från och med den 19 
mars 2020 i största möjliga omfattning ska bedrivas på distans. Beslutet 
omfattade inte gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. 
Undervisning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskolan 
rekommenderades bedrivas på distans från och med den 19 mars 2020.  
 
Ovanstående beslut fattades med anledning av att Folkhälsomyndighetens 
rekommendation den 17 mars 2020 om att gymnasieskolor, universitet, 
högskolor, yrkeshögskolan och vuxenutbildningar ska bedriva utbildningen 
på distans i syfte att minska smittspridningen av covid-19. De delar som 
inte kan bedrivas på distans var undantagna rekommendationen.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess bedrivit ett 
omfattande arbete med att anpassa utbildning och övrig verksamhet utifrån 
de nya förutsättningarna.  
 
Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 juni 2020 att rekommendationen 
om distansundervisning tas bort och att gymnasieskolor från och med den 
15 juni 2020 kan återgå till ordinarie undervisning. Dock gäller fortfarande 
de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och 
lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.  
 
Rekommendationen om distansundervisning tas även bort för lärosäten 
och annan högre utbildning från och med den 15 juni. 
Folkhälsomyndigheten anger dock att utifrån studenternas ålder kan 
situationen på exempelvis lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och 
inom olika former av vuxenutbildning betraktas motsvara en arbetsplats. 
För dessa utbildningsformer hänvisas framöver till de föreskrifter, 
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allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det 
kan i vissa fall innebära att distansundervisning delvis fortfarande behövs.   
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag den 2 juni 2020. 

 

Övervägande 
Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer föreslås 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden besluta att 
gymnasieutbildningen på Peder Skrivares skola ska återgå till ordinarie 
undervisning. På Peder Skrivares skola bedrivs ingen undervisningen under 
sommaren, varför återgången till ordinarie undervisning kommer ske först i 
samband med att höstterminen startar.  
 
Vuxenutbildningen och yrkeshögskolan rekommenderas återgå till 
ordinarie undervisning, med förbehållet att delar av undervisningen kan 
behöva bedrivas på distans i de fall det krävs för att upprätthålla 
efterlevnaden av de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som 
gäller.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen följer aktivt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utesluter inte att nya beslut 
kan behöva fattas i syfte att minska smittspridningen av covid-19. 
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 44 Dnr UAN 2020/0072 

 
 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 

 
1. Godkänna Patientsäkerhetsberättelse 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 3 kap 10 § i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje 
år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
 
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
   3. vilka resultat som har uppnåtts. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Varbergs kommun är 
vårdgivare för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom 
elevhälsan på gymnasieskolan. 
 

Det ska inom all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar 
för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. 
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och ansvarar för att med 
stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 
förbättra verksamheten. Verksamhetenschefen EMI har på förskole- och 
grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
vägnar upprättat en patientsäkerhetsberättelse. 
 
 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2019. 

 

Övervägande 
Patientsäkerhetsberättelsen redogör för det systematiska 

patientsäkerhetsarbetet som har bedrivits under föregående år inom 

förskole- och grundskolenämndens och utbildnings- och 

arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden. I 

patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier, mål och resultat av arbetet 

med att förbättra patientsäkerheten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Verksamhetschef EMI, Martina 

Wetterstrand 
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 § 45 Dnr  
 
 

Förvaltningen informerar 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar: 
 

1. Nuläge Corona 
 

- Studenten på Peder Skrivares skola (PS) genomfördes den 5 juni. 
Genomförandet var anpassat efter gällande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten och var en lyckad men annorlunda 
tillställning jämfört med tidigare år. 
 

- Förvaltningen har haft en relativt låg sjukfrånvaro under pågående 
pandemi. 

 
- Distansutbildningens effekter kommer att följas upp inom 

förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och vara en del av 
höstens rapporteringar.  

 
- Arbetet med lunchlådor har fungerat väl.  

 
2. Antagningssiffror 

 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, presenterar preliminära siffror för 
antagningen till gymnasiet, yrkeshögskolan och högskoleutbildningar inför 
hösten 2020. 
 

3. Inspektionsärenden  
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om aktuella 
inspektionsärenden inom förvaltningen. Ärenden som kräver politisk 
behandling kommer att hanteras på nämnden. 
 

4. Särskild utbildning för vuxna 
 
Från och med 1 juli 2020 är särskild utbildning för vuxna inte längre en 
egen skolform, utan kommer istället att utgöra en del av 
vuxenutbildningen.  
 

5. Grundläggande vuxenutbildning till Campus 
 
Från och med den 15 juni 2020 flyttar den grundläggande vuxenutbildning 
till Campus. 
 

6. Handlingsplan barn och unga 
 
Arbete pågår mellan flera förvaltningar för att tidigt kunna sätta in 
samordnade insatser för barn och unga. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 46 Dnr  
 
 

Delegeringsbeslut 

 

Beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar 
 

1. Godkänna redovisning av delegeringsbeslut. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0089-4, Beslut om att inte yttra sig i ärende 
som nämnden inte är berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0088-4, Beslut om att inte yttra sig i ärende 
som nämnden inte är berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 
 
Delegeringsbeslut UAN 2020/0087-3, Beslut om att inte yttra sig i ärende 
som nämnden inte är berörd av, förvaltningschef Maria Gustafsson 
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 § 47 Dnr  
 
 

Övriga ärenden 

 
Kränkningsärenden vid distansundervisning 
 
Fråga ställs av Samuel Molin (S) rörande hur arbetet med anmälan av 
kränkande särbehandling fungerar när undervisningen sker på distans. 
 
Tobias Ramstedt, gymnasiechef, informerar om att regelverket kring 
kränkande särbehandling inte tar hänsyn till undervisningens form. 
Därmed gäller regelverket för kränkande särbehandling vid 
distansundervisning på samma vis som vid ordinarie undervisning.  
 
Feriearbete 
 
Fråga ställs av Jeanette Qvist (S) rörande hur det går med arbetet kring 
feriearbeten. 
 
Maria Gustafsson, förvaltningschef, informerar om att feriearbeten har 
erbjudits till 250 personer. Totalt sökte 335 personer, ett tjugotal har tackat 
nej och 80 personer har inte fått erbjudande om feriejobb. 
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