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Organ Välfärdsnämnden 
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uppsättande 

2020-03-19 Datum för anslags 
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Underskrift  
Matilda Johansson 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-16:45 
  
Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 

Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Sven Karlsson (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Katia Petkova (M) (kl. 16:10-16:45) §§89-93 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Tommy Brundin (M) §§88-93 §87 ersätter Hans Larsson (M) (vice 
ordförande) 
Anita Anger (L) §§88-93 §87 ersätter Kristina Andrén (M) 
Andreas Fransson (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Gun Wågsjö (C) §§88-93 §87 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
Kristin Arplöw (S) §§87-88 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Marie Strid (MP)  ersätter Inga-Lena Persson (MP) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Oskar Sköld (S) 

Kristin Arplöw (S) §§89-93 
  
Övriga närvarande Per Vorberg (M) (kommunstyrelsens ordförande) 

David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) 
Agneta Svensson (personalföreträdare) 
Bo Henriksson (personalföreträdare) 
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Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) §§87-88 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 
Sofia Wallgren (kommunsekreterare) 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §90 
Eva-Maria Smith (ekonom) §90 
Åsa Lingonblad (ekonom) §90 
Sofia Wallén Claesson (ekonom) §90 
Carl-Fredrik Fredriksson (ekonom) §90 

  
Utses att justera Siw Hallbert 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-03-18   16:45 
  
Protokollet omfattar §§87-93 
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ÄRENDELISTA 

§ 87 Fastställande av föredragningslistan 
§ 88 Aktuell information om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-19 
§ 89 Ändring av reglemente för välfärdsnämnden – deltagande på distans 
§ 90 Beslut om verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019 

§ 91 Tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga 
för vård av annat barn 

§ 92 Ordförandebeslut om distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola, 
vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI 

§ 93 Fritt kaffe och te för kommunanställda 
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§87 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Följande ärenden utgår:  
Genomgång av resultat från KKiK (kommunens kvalitet i korthet) och effektiv 
resurshantering från verksamhetsberättelsen 
Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för utbildning och kultur 
Information om verksamhetsåret 2019 sektorn för socialtjänst 
 
 
Nytt ärende: Behandlas som ärende 2,  Aktuell information om kommunens arbete med 
anledning av coronaviruset covid-19 
Nytt ärende: 3. Ändring av välfärdsnämndens reglemente - deltagande på distans 
Nytt ärende: 5. Beslut gällande förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga för vård av barn  
Nytt ärende: 6. Anmälan av ordförandebeslut  
Nytt ärende 7: Fritt kaffe och te för kommunanställda 
  
 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan.  
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§88 
Aktuell information om kommunens arbete med anledning av 
coronaviruset covid-19 
 
Per Arne Larsson informerar om kommunens arbete med anledning av coronaviruset covid-
19. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 89        Dnr 2020VFN152 

Ändring av reglemente för välfärdsnämnden – deltagande på distans  

  
Med anledning av senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden 
på distans, 6 kap. 24 § kommunallagen (2017: 725). Deltagande på distans ska ske på det sätt 
som anges i 5 kap. 16 §, det vill säga att deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens 
sammanträde. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att välfärdsnämndens reglemente kompletteras med en ny 
paragraf (§ 16 Sammanträde på distans) där deltagande på distans möjliggörs, se bilaga 1. En 
ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
kommunens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Som en följd av ny 
paragraf ändras numreringen för efterföljande paragrafer. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente för välfärdsnämnden, reviderat av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2019, § 15. 
Välfärdsnämndens beslut 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 90        Dnr 2020VFN27 

Beslut om verksamhetsberättelse för välfärdsnämnden 2019  

  
Från förvaltningen föreligger förslag till verksamhetsberättelse för år 2019. 
 
Verksamhetsberättelsen innehåller en sammanställning av nämndens ekonomiska resultat 
samt uppföljning av grunduppdrag, kommungemensamma prioriterade områden samt 
politiska inriktningar och uppdrag. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 
Paragrafen justeras omedelbart.  
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 91        Dnr 2020VFN154 

Tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är 
föräldralediga för vård av annat barn  

  
Till följd av pandemin covid-19 är det av största vikt att en acceptabel arbetsmiljö för de 
anställda upprätthålls samt att barnens trygghet och säkerhet i kommunens förskolor 
säkerställs. Av denna anledning behöver barngrupperna i kommunens förskolor tillfälligt 
minskas. 
 
Enligt 8 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska barn, vars föräldrar är arbetslösa eller 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, från och med 
ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
 
I Härryda kommun erbjuds närmare 190 barn, vars föräldrar är föräldralediga för vård av 
annat barn, förskola med tre timmar per dag eller minst 15 timmar per vecka. 
 
Med hänsyn till att barn, vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn, kan få sitt 
omsorgsbehov tillgodosett i hemmet får intresset av en säker arbetsmiljö och en trygg och 
säker barnomsorg anses väga tyngre än intresset av att tillförsäkra nu aktuella barn rätt till 
förskola. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslås att barn, vars föräldrar föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen för vård av annat barn, för tillfället inte ska erbjudas kommunal 
förskola. För närvarande bedöms dock att barn, vars föräldrar är aktivt arbetssökande, även 
fortsättningsvis ska erbjudas förskola i nuvarande omfattning. Därmed föreslås att dessa barn 
inte ska påverkas av beslutet. 
 
Beslutet gäller tillsvidare och kommer att prövas på nytt när aktuellt behov inte längre 
kvarstår. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 mars 2020.  
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 16:38-16:42. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
  
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att barn, vars föräldrar är 
föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, för tillfället 
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inte ska erbjudas kommunal förskola. 
 
Maria Kornevik Jakobsson yrkar vidare att beslutet gäller tillsvidare och kommer att prövas 
på nytt när aktuellt behov inte längre kvarstår, att välfärdsnämnden noterar att det inte utgår 
någon avgift för dessa barn, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att barn, vars föräldrar är föräldralediga enligt 
föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, för tillfället inte ska erbjudas 
kommunal förskola. 
 
Beslutet gäller tillsvidare och kommer att prövas på nytt när aktuellt behov inte längre 
kvarstår. 
 
Välfärdsnämnden noterar att det inte utgår någon avgift för dessa barn. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Följande avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas 
Andersson (S) och Marie Strid (MP) och lämnar motivering i protokollsanteckning. 
 
Protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser inte att vi kan delta i ett beslut som inte är klarlagt 
ur ett juridiskt perspektiv och som möjligen inte håller för en kommande laglighetsprövning. 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet väljer därför att avstå från att delta i beslutet. 
  
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 92        Dnr 2020VFN153 

Ordförandebeslut om distansundervisning i Härryda kommuns 
gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och SFI  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 17 mars 2020 
om distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola 
och SFI. 
 

---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§93 
Fritt kaffe och te för kommunanställda 
 
Siw Hallbert (S) initierar ett ärende om fritt kaffe och te för kommunanställda med motivering 
att situationen med covid-19 innebär stora påfrestningar även på den kommunala 
verksamheten, samt att personalen ska visas uppskattning genom att bjudas på kaffe och te.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar att förvaltningen hanterar frågan, undersöker hur det ska lösas 
praktiskt samt återrapporterar till välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. 
 

---------------------- 
 
 

Paragrafen är justerad 
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