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Tommy Brundin (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Andreas Fransson (M)  ersätter Peter Arvidsson (SD) 
Marie Strid (MP)  ersätter Inga-Lena Persson (MP) 

Gun Wågsjö (C) 

David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) §§94-97, 
§§99-109 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§94-97, §§99-109 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§94-97, §§99-109 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§94-97, §§99-109 
Bo Ekström (ekonomichef) §§94-97, §§99-109 

1 / 24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-01 
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§94-97, §§99-109 
Mats Rosendahl  (planeringsledare kultur och fritid ) §95 
Karin Bäckman  (verksamhetschef kultur och fritid) §95 
Gunilla Cederberg (verksamhetschef för den medicinska och 
psykologiska insatsen ) §96 

Utses att justera Sven Karlsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-04-08   15:00 

Protokollet omfattar §§94-97, §§99-111
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ÄRENDELISTA 

§ 94 Fastställande av föredragningslista 
§ 95 Information pågående totalöversyn av föreningsstöd och taxor 
§ 96 Redovisning av översyn skolpsykologer 

§ 97 Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom sektorn för 
socialtjänst 

§ 99 Motion om profilklasser 
§ 100 Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020 
§ 101 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019 
§ 102 Redovisning av medborgarförslag april 2020 
§ 103 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 104 Delgivningar 2020 
§ 105 Statistiska uppgifter per december 2019 

§ 106 
Avsägelse från Hans Larsson (M) som ledamot i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, ordförande i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
ekonomifrågor samt ersättare i politiskt samråd vårdsamverkan i Göteborgsområdet 
samt fyllnadsval 

§ 107 Tillfälligt beslut om att utöka antalet ersättare i välfärdsnämndens myndighetsutskott 

§ 108 Delegation – beslut om rätt till omsorg för barn till vårdnadshavare inom 
samhällsviktiga verksamheter 

§ 109 Avgiftsreducering vid inställda insatser 
§ 110 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
§ 111 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
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§94 
Fastställande av föredragningslista 
 

 Nytt ärende, tillfälligt beslut om att utöka antalet ersättare i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott, tas upp som ärende 14. 

 Nytt ärende, Delegation- beslut om rätt till omsorg för barn till vårdnadshavare inom 
samhällsviktiga funktioner, tas upp som ärende 15. 

 Nytt ärende, avgiftsreducering vid inställda insatser, tas upp som ärende 16. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 95        Dnr 2019VFN116 

Information pågående totalöversyn av föreningsstöd och taxor  

  
Mats Rosendahl, planeringsledare kultur och fritid, informerar om pågående totalöversyn av 
föreningsstöd och taxor. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 96        Dnr 2020VFN150 

Redovisning av översyn skolpsykologer  

  
Gunilla Cederberg, verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen, 
informerar om översyn skolpsykologer. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 97        Dnr 2019VFN655 

Svar på revisionsgranskning gällande ekonomistyrningen inom sektorn 
för socialtjänst  

  
Kommunens revisorer överlämnade den 2 december 2019 revisionsrapporten Granskning av 
välfärdsnämndens ekonomistyrning inom sektorn för socialtjänst. Syftet med granskningen 
var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
ekonomin inom sektorn för socialtjänst. 
 
Granskningens sammanfattande bedömning är att välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning av ekonomin inom sektorn för socialtjänst samt att sektorn tar 
hänsyn till omvärldsfaktorer i samband med sitt budgetarbete, exempelvis nya lagar. 
 
Vidare fastslår rapporten att välfärdsnämnden inte har säkerställt en tillräcklig styrning och 
tillräckliga åtgärder för att nå en ekonomi i balans. En rekommendation från revisorerna riktar 
sig till kommunstyrelsen och handlar om att överväga att utarbeta ekonomiska styrprinciper. 
 
Förvaltningen beskriver i yttrande över granskningsrapporten att rutinen för ekonomisk 
månadsprognos har uppdaterats och åtgärderna kostnadsberäknas tydligare för att synliggöra 
vilken effekt de förväntas få. En analys av utfallet av vidtagna åtgärder behandlas i 
oktoberprognosen från och med 2020. Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges 
behandling av nämndernas prognoser, samt att fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för 
nämnden, är tillräcklig. 
 
Ekonomiutskottet behandlade ärendet den 5 mars 2020. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 27 januari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl.14.55–15.00. 
  
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) och Ing-Marie 
Rydén Höök att välfärdsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande daterat 11 mars 
2020 som sitt eget och godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar vidare att välfärdsnämnden beslutar att nämnden delar 
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revisorernas synpunkter samt att nämnden löpande följer den ekonomiska utvecklingen och 
vid behov vidtar åtgärder. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutar bifalla yrkandet. 
 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden avslår yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 11 mars 2020 som sitt eget och 
godkänner av förvaltningen redovisade åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 99        Dnr 2019VFN629 

Motion om profilklasser  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2019 i § 165 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Roland Jonsson (MP) och Marie Strid (MP) om profilklasser. 
Motionärerna yrkar att Förvaltningen ges i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva 
profilklass i musik i samverkan mellan kulturskola och grundskola under de nya 
förutsättningarna med en ny timplan, att ge förslag på en utvecklad organisation för 
samarbetet, samt att ge förslag på vilken skola som skall föreslås ansvara för verksamheten. 
 
De senaste åren har grundskolan fått förändrade förutsättningar gällande nationell reglering av 
timplan, skolämnen samt fokus på likvärdig utbildning. Inför hösten 2019 ökades 
undervisningstiden för landets högstadieelever i matematik och idrott. För att inte öka 
undervisningstiden på totalen minskades elevens val i motsvarande omfattning på högstadiet. 
Elevens val är schemalagd tid i grundskolan vars innehåll eleven får styra över. De skolor 
som tidigare haft profilering har används sig av elevens val. Minskningen av elevens val 
ligger till grund för att ingen av kommunens skolor i dagsläget har musikprofil som 
kommungemensamt alternativ. 
 
Skolans val är en annan möjlighet att förändra timplanen lokalt på skolan inom vissa ämnen. 
Skolans val innebär att antalet timmar för ett ämne kan minskas med högst 20 procent för att 
ge utrymme för profilering eller fördjupning i ett annat ämne. Det är varje skolas rektor som 
styr över eventuell fördelning beträffande skolans val. 
 
Under 2020 har Skolverket fått ett nytt uppdrag från Regeringen att göra en översyn av 
timplanen i grundskolan. 
 
Kulturskolan arbetar i nära samverkan med kommunens skolor, bland annat genom olika 
projekt och rytmikundervisning i lägre åldrar. 
 
Förvaltningen bedömer att möjligheterna till profilering inom ramen för elevens val är 
begränsade utifrån nuvarande timplans utformning. Förvaltningen bedömer att en översyn av 
timplanen i Härryda kommun inte bör genomföras i nuläget då det pågår en översyn på 
nationell nivå under 2020. Förvaltningen bedömer att de möjligheter till lokala anpassningar 
av timplanen som finns inom ramen för skolans val bör utformas lokalt på varje skola och inte 
genom ett centralt beslut. Vidare görs bedömningen att det finns en god samverkan mellan 
kulturskolan och grundskolan i Härryda kommun. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse 26 februari 2020. 
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Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 26 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 100        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 947,4 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 8,2 mnkr. Sektor socialtjänst prognostiserar ett 
överskott om 10 mnkr och sektor utbildning och kultur ett underskott om till 1,8 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Inom sektor utbildning och kultur visar grundskoleverksamheten det största 
underskottet. Det beror på att några enheter har svårt att hålla budget samt att kostnader för 
skolskjuts är högre än budgeterat. 
 
Sektor socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar i 
flerårsplanen, anpassa sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom verksamheten hälsa och 
bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning samt om placeringar av vuxna med 
missbruk i större utsträckning kan göras i egen regi. Samtidigt arbetar 
försörjningsstödsenheten enligt modellen Härryda framtid. Även omförhandlingar av 
dygnspris för befintliga placeringar av barn och unga fortsätter. Även om några verksamheter 
visar underskott vidtas inga ytterligare åtgärder under 2020 då sektorn som helhet 
prognostiserar ett överskott. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt 
som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal. Dessa åtgärder bedöms i dagsläget inte räcka för att helt eliminera underskottet. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 13 februari 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkande  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att: 
- Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
- Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
- Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
  
Proposition  
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföraren att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
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Beslut 

Välfärdsnämnden noterar prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att följa händelseutvecklingen. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige rapporten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 101        Dnr 2019VFN41 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2019  

  
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder i planen för intern kontroll, antagen av 
välfärdsnämnden den 18 februari 2019, § 43. Uppföljningen visar att åtgärder har vidtagits 
inom samtliga riskområden för att minska riskerna och att flera risker kan nedprioriteras. 
Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2019. Det finns dock utrymme för att 
fortsätta vidareutveckla kommunens arbete med intern kontroll. 
  
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 27 februari 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämnden plan för intern kontroll 2019. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 102        Dnr 2020VFN139 

Redovisning av medborgarförslag april 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 
  
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 9 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
  
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 103        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 23 januari 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 104        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande:  
  

 Uppföljning av vårdöverenskommelse HSN Västra 2019. Ungdomsmottagningen, 
Mölnlycke. 7 januari 2020. 

 Förbundsstyrelsen, protokollsanteckningar. Göteborgs Regionen. 21 februari 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 105        Dnr 2019VFN608 

Statistiska uppgifter per december 2019  

  
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 31 december 2019.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 106        Dnr 2020KS20 

Avsägelse från Hans Larsson (M) som ledamot i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, ordförande i välfärdsnämndens 
arbetsgrupp för ekonomifrågor samt ersättare i politiskt samråd 
vårdsamverkan i Göteborgsområdet samt fyllnadsval  

  
Hans Larsson avsäger sig i skrivelse daterad 10 mars 2020 uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, ordförande i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
ekonomifrågor samt ersättare i politiskt samråd vårdsamverkan i Göteborgsområdet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden entledigar Hans Larsson (M) från ovanstående uppdrag.  
  
Välfärdsnämnden utser Sven Karlsson (M) som ledamot i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, ordförande i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
ekonomifrågor samt ersättare i politiskt samråd vårdsamverkan i Göteborgsområdet.  
  
Välfärdsnämnden noterar att fyllnadsval för Sven Karlsson (M) som ersättare i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott förrättas senare.   
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 107        Dnr 2020VFN176 

Tillfälligt beslut om att utöka antalet ersättare i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott  

  
Genom beslut den 2 januari 2019 § 1 inrättade välfärdsnämnden ett myndighetsutskott och 
antog bestämmelser för detta. Utskottet har till uppgift att besluta på nämndens vägnar i 
individärenden på socialtjänstens och det offentliga utbildningsväsendets område där det råder 
delegationsförbud för tjänsteman, till den del möjligheten att delegera inte begränsas i lag. 
Myndighetsutskottet ska även för nämndens räkning granska de beslut i individärenden som 
fattats av kommunens tjänstemän. 
 
I bestämmelserna för myndighetsutskottet (§ 2 Sammansättning) anges att utskottet ska bestå 
av 5 ledamöter och 3 ersättare som utses av välfärdsnämnden. Vidare anges att ledamöterna 
och ersättarna ska väljas bland ledamöterna och ersättarna i välfärdsnämnden. 
 
Med hänsyn till att myndighetsutskottet får handlägga ärenden bara när fler än hälften av 
ledamöterna är närvarande och till de konsekvenser som följer av pandemin covid-19 föreslås 
att bestämmelserna för myndighetsutskottet ändras tillfälligt på så sätt att antalet ersättare i 
myndighetsutskottet utökas från 3 ersättare till 8 ersättare. Detta för att säkerställa långsiktigt 
uthållig beslutskapacitet för myndighetsutskottet. 
 
Vidare föreslås att beslutet om att tillfälligt utöka antalet ersättare i myndighetsutskottet ska 
gälla tillsvidare och att antalet ersättare ska begränsas till de 3 ersättare som välfärdsnämnden 
har utsett sedan tidigare när välfärdsnämnden bedömer att aktuellt behov inte längre kvarstår. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 27 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att: 
- Bestämmelserna för myndighetsutskottet avseende utskottets sammansättning (§ 2) ändras 
tillfälligt på så sätt att antalet ersättare utökas från 3 ersättare till 9 ersättare. 
 
- Välfärdsnämnden utser Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S), Kristina Andrén (M), 
Andreas Fransson (M), Ing-Marie Rydén Höök (L) och Inger Axelsson (KD) som ersättare i 
myndighetsutskottet till dess att välfärdsnämnden bedömer att aktuellt behov inte längre 
kvarstår. 
 
- Beslutet gäller tillsvidare. Antalet ersättare i myndighetsutskottet ska begränsas till de 3 
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ersättare som välfärdsnämnden har utsett sedan tidigare när välfärdsnämnden bedömer att 
aktuellt behov inte längre kvarstår. 
  
Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutar bifalla yrkandet.  
 

Beslut 

Bestämmelserna för myndighetsutskottet avseende utskottets sammansättning (§ 2) ändras 
tillfälligt på så sätt att antalet ersättare utökas från 3 ersättare till 9 ersättare. 
 
Välfärdsnämnden utser Jonas Andersson (S), Oskar Sköld (S), Christina Andrén (M), Andreas 
Fransson (M), Ing-Marie Rydén Höök (L) och Inger Axelsson (KD) som ersättare i 
myndighetsutskottet till dess att välfärdsnämnden bedömer att aktuellt behov inte längre 
kvarstår. 
 
Beslutet gäller tillsvidare. Antalet ersättare i myndighetsutskottet ska begränsas till de 3 
ersättare som välfärdsnämnden har utsett sedan tidigare när välfärdsnämnden bedömer att 
aktuellt behov inte längre kvarstår. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 108        Dnr 2020VFN185 

Delegation – beslut om rätt till omsorg för barn till vårdnadshavare inom 
samhällsviktiga verksamheter  

  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift med stöd 
av 18 § förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Föreskriften (MSBFS 2020:3) förtydligar vilka vårdnadshavares barn 
som ska erbjudas omsorg vid en eventuell stängning av förskola, fritidshem eller annan 
pedagogisk verksamhet utifrån rådande situation coronavirussjukdomen covid-19. 
 
Föreskriften omfattar de vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att 
upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av 
denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå. 
 
Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för 
barn behöver huvudmannen erbjuda vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, 
under vissa förutsättningar, omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. 
 
Då dessa beslut kan behöva fattas skyndsamt varför sektorn för utbildning och kultur föreslår 
att denna beslutanderätt ska delegeras till följande tjänstemän; planeringschef, administrativ 
chef samt skolchef. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden delegerar beslutanderätt om rätt till omsorg för barn till vårdnadshavare 
inom samhällsviktiga verksamheter i enlighet med föreskrift MSBFS 2020:3 till 
planeringschef, administrativ chef samt skolchef inom sektorn för utbildning och kultur.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 109        Dnr 2020VFN163 

Avgiftsreducering vid inställda insatser  

  
I händelse av personalbrist med anledning av Covid 19 kan hemtjänstutföraren tvingas 
prioritera bort att utföra vissa hemtjänstinsatser i ordinärt boende. I de fall minskningen av 
utförda omvårdnadsinsatser leder till en lägre avgiftsnivå kan den enskilde medges 
avgiftsreducering. Avgiftsreducering medges även vid uteblivna serviceinsatser med 
anledning av omfattande personalbrist. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar om avgiftsreducering vid inställda hemtjänstinsatser i ordinärt 
boende med anledning av Covid 19 fram t.o.m. den 31 december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 110        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 13, 17 och 31 mars 2020. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 13, 17 och 31 mars 2020 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 111        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad 31 
mars 2020. För perioden den 3 mars till 30 mars. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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