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§112 
Fastställande av föredragningslista 
 

 Ordförandens förslag till beslut har tillkommit i ärende 9, 11,12 och 14-20. 
 Nytt ärende, avsägelse från Wiwiann Niklasson (S) som ersättare i 

myndighetsutskottet, samt fyllnadsval, tas upp som ärende 28. 
 Nytt ärende, tillägg i arbetsgruppen för skolfrågors uppdrag, tas upp som ärende 29. 
 Nytt ärende, Härryda kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande 

överklagan av tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är 
föräldralediga för vård av annat barn, tas upp som ärende 32.  

 Nytt ärende, anmälan av ordförandebeslut om användning av egentillverkade visir i 
samband med Covid-19, tas upp som ärende 33. 

 Nytt ärende, tillfälliga omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse, tas upp som ärende 34. 
 Nytt ärende, åtgärder avseende utförande av insatser enligt socialtjänstlagen, tas upp 

som ärende 35. 
 Ärende 21, mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris 2020, utgår.  

 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§113 
Förutsättningar för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträde 28 april 
 
Välfärdsnämnden avser att behandla riktlinjer för deltagande på distans vid sammanträdet den 
28 april 2020. I avvaktan på att välfärdsnämnden beslutat om riktlinjerna informerar 
ordföranden om förutsättningarna för deltagande på distans vid dagens sammanträde. 
 
I välfärdsnämndens reglemente 16 § anges att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 
om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen där ledamoten eller ersättaren som deltar på distans 
befinner sig i ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, 
bild eller ljud. 
 
Av praktiska skäl krävs att en ledamot eller ersättare som deltar på välfärdsnämndens 
sammanträde på distans ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 
distansteknik, och att denne har genomgått förvaltningens utbildning om distansmöten. 
Därutöver krävs att den tekniska utrustning som används uppfyller krav på bild- och 
ljudkvalitet för deltagande på distans. 
 
Ledamoten eller ersättaren ansvarar även för att deltagande sker under sådana förhållanden att 
sekretessbelagda uppgifter inte röjs. Vidare ansvarar ledamoten och ersättaren för att ingen 
annan kan ta del av bild och ljud hos denne. 
 
Hantering av sekretessbelagda uppgifter på distans i det aktuella konferensredskapet 
(Microsoft Teams) kräver ytterligare utredning. Därmed är det i dagsläget inte möjligt för 
ledamot att delta på distans när ärenden som innehåller sekretess behandlas. Vid behandling 
av ärenden där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess träder ersättare på plats in 
och ledamot på distans har då inte möjlighet att återinträda. 
 
För att deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden ska tillåtas krävs att ovan 
nämnda krav beträffande kunskaper om distansteknik, den tekniska utrustningen och den 
lokal där ledamoten eller ersättaren befinner sig är uppfyllda. Därmed ankommer det på 
välfärdsnämndens ordförande att förvissa sig om att så är fallet. 
 
Om bild- och ljudkvalitén försämras alternativt bryts när ledamot eller ersättare deltar på 
distans ska sammanträdet ajourneras för försök med att återupprätta förbindelsen. Om det inte 
är möjligt anses ledamoten eller ersättaren ha lämnat sammanträdet. 
 
För de fall att en ledamot eller ersättare lämnat sammanträdet på grund av annat skäl än jäv 
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kan denne inte återinträda vid förevarande sammanträde. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 22 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen om vilka krav som ställs vid deltagande på distans 
och hur situationen hanteras om bild- och ljudkvalitén försämras alternativt bryts när ledamot 
eller ersättare deltar vid välfärdsnämndens sammanträde på distans. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att Inga-Lena Persson (MP), Peter Arvidsson (SD), Per Olov 
Risman (SD) och Oskar Sköld (S) får närvara på distans mot bakgrund av att de bekräftat att 
de uppfyller ovan nämnda villkor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 114        Dnr 2019VFN612 

Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket  

  
Välfärdsnämnden fastställde den 6 november 2019 § 256 verksamhetsplan 2020-2022.  I 
verksamhetsplanen fastslås bland annat att kommunen ska träda ut ur samordningsförbundet 
Insjöriket och därmed göra en besparing på 0,7 mnkr år 2020. 
 
Uppsägningstiden för utträde är tre år från utgången av året då uppsägning skedde. Det 
innebär att om uppsägningen sker under 2020 sträcker sig uppsägningstiden till och med år 
2023. Samordningsförbundet kan nyttjas som vanligt under uppsägningstiden samtidigt som 
Härryda framtid utvecklar nya former för samverkan och arbetsmarknadsinsatser som 
ersättning för samordningsförbundet från 2024 och framåt. 
 
I och med att avgiften ska betalas under tre år utan att resurser finns tilldelade krävs besparing 
inom verksamheten Härryda framtid. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 31 januari 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
firmatecknare att avsluta avtalet med samordningsförbundet Insjöriket.  
 
Birgitta Berntsson (S) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) att ärendet återremitteras 
till förvaltningen för att utreda ärendet ytterligare.   
 
Propositioner 
 
Återremiss  
 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att ärendet ska 
avgöras idag.  
 
Votering begärdes. Följande propositionsordning godkändes. Den som bifaller att ärendet 
avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar Nej. Votering 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
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Sven Karlssons yrkande  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att avsluta avtalet med samordningsförbundet 
Insjöriket. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 114 
Ärende: Förvaltningens utredning om utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket,  
2019VFN612 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 115        Dnr 2020VFN168 

Kostnad per brukare 2019 sektorn för socialtjänst  

  
Kostnad per brukare (KPB) är en metod som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har 
arbetat fram för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och hur dessa insatser 
kan knytas till den enskilda brukaren. Genom att KPB bygger på avidentifierade individdata 
kan kostnaden för olika typer av brukare sammanställas och utgöra grund för uppföljning ur 
olika perspektiv. KPB möjliggör en systematisk genomlysning av kostnaderna per insats, 
brukare, enhet och verksamhet och gör att kommunen kan jämföra sig med de andra, cirka 70, 
kommunerna som årligen deltar. Sektorn använder KPB som underlag i budgetarbetet men 
även för att identifiera förbättringsområden. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 116        Dnr 2020VFN165 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS  

  
För tredje året i rad har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela bidrag i form av 
stimulansbidrag för habiliteringsersättning till kommunerna, nu gällande 2020. 
 
Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som deltar i daglig 
verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. Målsättningen med 
daglig verksamhet är enligt lagstiftningen att den enskilde ska få en meningsfull 
sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. 
Insatsen erbjuds till personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder och inte 
arbetar eller utbildar sig. I dagsläget deltar 114 brukare i daglig verksamhet i olika omfattning 
av tid. 
 
Syftet med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning för 
att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet. Enligt Socialstyrelsens anvisningar 
avseende användande av 2020 års statsbidrag får bidraget användas av kommunerna till att: 
  

 införa habiliteringsersättning, 
 höja befintlig habiliteringsersättning eller 
 bibehålla, en med stöd av statsbidraget 2019, höjd befintlig habiliteringsersättning. 

  
Från och med 1 januari 2021 återgår ersättningen till ursprunglig nivå. 
 
Från sektorn socialtjänst föreligger skrivelse daterad 23 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättningen under 2020 bibehålls på 2019 års 
ersättningsnivå med stöd av rekvirerat statsbidrag. 
 
Erhåller Härryda kommun ytterligare medel ska dessa fördelas per deltagare utifrån närvaro i 
daglig verksamhet under 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 117        Dnr 2020VFN89 

Verksamhetsuppföljning av utförare inom hemtjänst 2019  

  
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 22 mars 2010 att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar hemtjänst i ordinärt boende. Årligen 
sker en uppföljning av verksamhet som på uppdrag av kommunen bedrivs inom området. 
 
Uppföljningen har genomförts av utveckling och uppföljning på sektorn för socialtjänst. 
Resultatet av uppföljningen har sammanställts i rapporten Verksamhetsuppföljning av 
utförare i hemtjänst 2019, daterad den 23 mars 2020. 
 
Under år 2019 har två utförare varit verksamma i kommunen och sammanfattningsvis visar 
uppföljningens resultat att de båda utförarna i stort sett uppfyller de krav som ställs. 
 
Från sektorn socialtjänst föreligger skrivelse daterad 23 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar rapporten Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2019. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 118        Dnr 2020VFN148 

Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2020/2021  

  
Hulebäcksgymnasiets organisation, program och platsantal ska fastställas av välfärdsnämnden 
inför varje nytt läsår. Den föreslagna organisationen utgår från elevantal enligt budget/plan 
för 2020-2022. Organisationen anpassas också efter söktrycket per program inför läsåret 
2020/21.  
 
Inom göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Antalet sökbara platser 
inom GR uppgår till 12 663 inför läsåret 2020/21, detta är en ökning med 509 platser jämfört 
med föregående läsår. Antalet sökande gymnasieelever inom regionen har inte ökat i 
motsvarande utsträckning. Sökande gymnasielever har ökat med 481 i relation till föregående 
läsår och uppgår till 11 518 elever. 
 
Hulebäcksgymnasiet är fortfarande en av regionens mest populära gymnasieskolor och har 
generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram. 
 
Sektorn föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 595 inför läsåret 
2020/2021. Detta är en minskning av organisationen i relation till förra året med 39 platser i år 
1. Minskningen är en anpassning för att platsantalet ska stämma överens med tillgång till 
lokaler. 
 
Från sektorn socialtjänst föreligger skrivelse daterad 23 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet läsåret 2020/2021 enligt 
förslaget från sektorn för utbildning och kultur daterat den 23 mars 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 119        Dnr 2020VFN118 

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2020/2021 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt åtta av tolv ansökningar. Ansökan från Plusgymnasiet AB avser godkännande som 
huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 36 elever 
inom vård- och omsorgsprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock att en etablering av 
vård- och omsorgsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka 
Hulebäcksgymnasiets organisation. I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller 
kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och 
pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes 
planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Plusgymnasiet AB daterat 19 mars 
2020 från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 120        Dnr 2020VFN117 

Yttrande över ansökan från LBS Mediegymnasiet AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionen bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som skulle anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskolan i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt 10 av tretton ansökningar. Ansökan från LBS mediegymnasiet AB avser 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad 
med totalt 360 elever inom estetiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
 
Inom GR är utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är redan större än efterfrågan. 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska programmet 
samt inom samhällsvetenskapsprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser 
i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från LBS 
Mediegymnasiet AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S) och Per Olov Risman (SD) avslag på ordförandens förslag till beslut 
och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrandet avseende ansökan från 
LBS mediegymnasiet AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till 
Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Inga-Lena Perssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 ledamöter röstar Nej. Bilaga 2 
voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från LBS Mediegymnasiet AB, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 120 
Ärende: Yttrande över ansökan från LBS Mediegymnasiet AB,  2020VFN117 
 
Bilaga 2 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 121        Dnr 2020VFN111 

Yttrande över ansökan från Lärandet i Sverige AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola Härryda kommun. Sektorn har lämnat 
synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig om totalt 
tio av tretton ansökningar. Ansökan från Lärandet i Sverige AB avser godkännande som 
huvudman för utökning av Realgymnasiet i Göteborgs stad med totalt 237 elever inom 
naturbruk samt hotell- och turismprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock att en etablering av 
naturbruk med inriktning djur samt inriktning skog och hotell- och turismprogrammet i 
Göteborgs stad inte påtagligt kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. I enlighet 
med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektors förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Lärandet i Sverige AB, från sektorn 
för utbildning och kultur daterat 19 mars 2020, som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 122        Dnr 2020VFN138 

Yttrande över ansökan från AF Affärseffekt Framtidsskola AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från AF Affärseffekt Framtidsskola AB avser 
godkännande som huvudman för utökning av Aniaragymnasiet i Göteborgs kommun med 287 
elever inom ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, hotell- och 
turistprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet. Härryda kommuns bedömning är att det 
generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom 
GR-området. 
 
Bedömningen är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst inom handels- och 
administrationsprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. I enlighet med Skolinspektionens instruktion 
innehåller kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, 
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) 
vid start av sökandes planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från AF 
Affärseffekt AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen 
att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda 
kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det 
gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S) och Per Olov Risman (SD) avslag på ordförandens förslag till beslut 
och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrandet avseende ansökan från 
AF Affärseffekt AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till 
Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Inga-Lena Perssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 ledamöter röstar Nej. Bilaga 3 
voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från AF Affärseffekt AB, från sektorn för 
utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under Härryda 
kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns bedömning är att 
det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram 
inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. 
Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av 
gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), 
Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman (SD). 
 
Skriftlig reservation från Per Olov Risman (SD) med motiveringen: Skäl all planerad 
intagning till estetiska och samhällsvetenskapliga program på gymnasieskolan i Härryda 
kommun. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 122 
Ärende: Yttrande över ansökan från AF Affärseffekt Framtidsskola AB,  2020VFN138 
 
Bilaga 3 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 123        Dnr 2020VFN115 

Yttrande över ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tolv ansökningar. Ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka AB avser 
godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad 
med totalt 144 elever inom estetiska-, hantverks-, och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
 
Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen 
är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska programmet samt inom el- 
och energiprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nya 
designgymnasiet AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Nya designgymnasiet AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget 
yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 2 Avstår. Bilaga 3 
voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nya designgymnasiet AB, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 123 
Ärende: Yttrande över ansökan från Nya designgymnasiet i Nacka AB,  2020VFN115 
 
Bilaga 4 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 

25 / 69



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 124        Dnr 2020VFN116 

Yttrande över ansökan från Sveriges ridgymnasium AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga ansökningar, även de etableringar som inte bedöms inverka 
på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har lämnat 
synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig om totalt 
tio av tretton ansökningar. Ansökan från Sveriges ridgymnasium AB avser godkännande som 
huvudman för förnyelse av NIU-utbildning (nationell godkänd idrottsutbildning) på fristående 
gymnasieskola i Kungsbacka kommun med totalt 18 elever inom naturbruksprogrammet- 
ridsport. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
 
Bedömningen är dock att en förnyelse av naturbruksprogrammet och ridsport i Kungsbacka 
kommun inte kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. I enlighet med 
Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning 
kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång 
sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande 
bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Sveriges ridgymnasium AB från, 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, som sitt eget yttrande till 
Skolinspektionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 125        Dnr 2020VFN102 

Yttrande över ansökan från Edinit AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrande ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Edinit AB avser godkännande som 
huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 86 elever 
inom ekonomi-, estetiska-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
 
Inom GR är utbudet inom ovan utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen 
är att en ytterligare etablering av utbildningsplatser främst inom estetiska programmet med 
inriktning estetik och media, naturvetenskap och teknikprogrammet i GR kan medföra 
påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program 
inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. I enlighet med 
Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en konsekvensbeskrivning 
kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång 
sikt (fem till sex år) vis start av sökandes planerade utbildning. Sektorns förslag till yttrande 
bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Edinit 
AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket 
under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 

28 / 69



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Edinit AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande till 
Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 2 Avstår. Bilaga 4 
voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Edinit AB, från sektorn för utbildning 
och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under Härryda kommuns 
bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns bedömning är att det 
generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom 
GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens 
bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor 
och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 125 
Ärende: Yttrande över ansökan från Edinit AB,  2020VFN102 
 
Bilaga 5 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 
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§ 126        Dnr 2020VFN110 

Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följer för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökning från Nordens teknikerinstitut AB avser 
godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med 
totalt 72 elever inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet av ovan 
utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser främst inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i GR kan 
medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av 
program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun.  
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes utbildning. Sektorns förslag 
till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nordens 
teknikerinstitut AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 

31 / 69



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman 
(SD) avslag på ordförandens förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar 
förvaltningens yttrande avseende ansökan från Teknikerinstitut AB från sektorn för utbildning 
och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 6 ledamöter röstar Nej. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nordens teknikerinstitut AB, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 126 
Ärende: Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB,  2020VFN110 
 
Bilaga 6 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§ 127        Dnr 2020VFN119 

Yttrande över ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från LBS kreativa gymnasiet AB avser 
godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Kungsbacka 
kommun med totalt 87 elever inom estetiska programmet och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. 
 
Utbudet av ovan nämnda utbildningsplatser är större än efterfrågan. Bedömningen är att en 
ytterligare etablering av utbildningsplatser inom estetiska programmet samt inom 
teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Ljud och 
bildskolan AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen 
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att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda 
kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det 
gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka 
valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Ljud och bildskolan AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget 
yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 ledamöter röstar Nej. Bilaga 7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Ljud och bildskolan AB, från sektorn 
för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under Härryda 
kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns bedömning är att 
det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram 
inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. 
Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av 
gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter." 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 127 
Ärende: Yttrande över ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB,  2020VFN119 
 
Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§ 128        Dnr 2020VFN114 

Yttrande över ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följer för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB avser 
godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med 
totalt 235 elever inom el- och energiprogrammet samt naturvetenskapsprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet av ovan 
utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom el- och energiprogrammet samt på naturvetenskapsprogrammet i GR 
kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat 
utbud av program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun.  
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Idrottens 
skola i Göteborg AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
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varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman 
(SD) avslag på ordförandens förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar 
förvaltningens yttrande avseende ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 6 ledamöter röstar Nej. Bilaga 8 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Idrotten skola i Göteborg, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter”.  
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), 
Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman (SD). 
 
Skriftlig reservation från Per Olov Risman (SD) med motiveringen: Skäl: alltför omfattande 
plan för intagning till estetiskt program. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 128 
Ärende: Yttrande över ansökan från Idrottens skola i Göteborg AB,  2020VFN114 
 
Bilaga 8 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§ 129        Dnr 2020VFN137 

Yttrande över ansökan från Göteborgs tekniska institut AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Göteborgs tekniska institut AB avser 
godkännande som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med 
365 elever inom ekonomi-, naturvetenskap-, samhällsvetenskap-, och teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är att en ytterligare 
etablering av utbildningsplatser främst inom naturvetenskap-, samhällsvetenskap- och 
teknikprogrammet i GR kan medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av 
kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun.  
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktion innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Välfärdsnämndens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 23 mars 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från 
Göteborgs Tekniska institut AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 23 mars 2020, 
med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande 
text: ” Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
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valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är 
till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av 
program också ger positiva effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Göteborgs Tekniska institut AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt 
eget yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 2 Avstår. Bilaga 
9 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Göteborgs Tekniska institut AB, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 23 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter”.  
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 129 
Ärende: Yttrande över ansökan från Göteborgs tekniska institut AB,  2020VFN137 
 
Bilaga 9 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 
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§ 130        Dnr 2020VFN103 

Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den 
del av skolväsendet som skulle anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, det rör sig 
om totalt 10 av tretton ansökningar. Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB avser 
godkännande utökning godkännande som huvudman för utökning av fristående 
gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 72 elever inom naturvetenskaps- och 
teknikprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet av ovan 
utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser främst inom naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet i GR kan 
medföra påtagligt negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av 
program inom den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nordens 
teknikerinstitut AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
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Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter." 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Nordens teknikerinstitut AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget 
yttrande till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 2 Avstår. Bilaga 
10 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Nordens teknikerinstitut AB, från 
sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under 
Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter”.  
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 130 
Ärende: Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB,  2020VFN103 
 
Bilaga 10 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 
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§ 131        Dnr 2020VFN73 

Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB  

  
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskola inför läsåret 2021/2022 
inom Göteborgsregionen. Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning 
om en etablering av den sökta utbildning skulle medföra påtagliga negativa följder för den del 
av skolväsendet som anordnas av det allmänna, det vill säga kommunal verksamhet. 
 
Sektorn yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms 
inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun. Sektorn har 
lämnat synpunkter på de ansökningar som anses påverka den egna verksamheten, de rör sig 
om totalt tio av tretton ansökningar. Ansökan från Thorengruppen AB avser godkännande 
som huvudman för utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs stad med totalt 36 
elever inom handels- och administrationsprogrammet. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Inom GR är utbudet av ovan 
utbildningsplatser redan större än efterfrågan. Bedömningen är att en ytterligare etablering av 
utbildningsplatser inom handels- och administrationsprogrammet i GR kan medföra påtagligt 
negativa konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom 
den kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (fem till sex år) vid start av sökandes planerade utbildning. 
Sektorns förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen till handa senast den 8 maj 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 19 mars 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från 
Thorengruppen AB, från sektorn för utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med 
ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
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när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle 
öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter."  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) avslag på ordförandens 
förslag till beslut och yrkar vidare att välfärdsnämnden antar förvaltningens yttrande avseende 
ansökan från Thorengruppen AB från sektorn för utbildning och kultur som sitt eget yttrande 
till Skolinspektionen. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Sven 
Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 ledamöter röstar Nej och 2 Avstår. Bilaga 
11 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Thorengruppen AB, från sektorn för 
utbildning och kultur daterad 19 mars 2020, med ändringen att stycket under Härryda 
kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ” Härryda kommuns bedömning är att 
det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram 
inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. 
Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av 
gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter”.  
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 131 
Ärende: Yttrande över ansökan från Thorengruppen AB,  2020VFN73 
 
Bilaga 11 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 
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§ 132        Dnr 2020VFN179 

Utdelning av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris 2020  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 7 januari 2014 i § 15 att instifta ett årligt tillgänglighetspris 
till personer som arbetar för att motverka funktionshinder i samhället. I samband med en 
översyn av kommunens utmärkelser/priser beslutade kommunfullmäktige den 22 maj 2017 i § 
97 att ändra tillgänglighetspriset till ett bemötande- och tillgänglighetspris. 
 
Nominering 
Rådet för funktionshinderfrågor har uppdraget att föreslå mottagare av priset samt lämna 
förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden ska utse 
mottagare av priset vid sammanträdet i april. 
 
Pris/Prisutdelning 
Mottagare av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris erhåller en summa på 5 
000 kronor. Prisutdelning sker vid nationaldagsfirande i juni. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser Hampus Jaksch till mottagare av Härryda kommuns bemötande- och 
tillgänglighetspris 2020 med följande motivering: 
 
”Hampus Jaksch är en fritidsledare som brinner för sitt uppdrag. Med stort engagemang, 
kärlek och omsorg närmar han sig de elever som behöver mest stöd och hjälp i både skolan 
och på fritidshemmet. Genom att fokusera på möjligheter och inte problem har Hampus hjälpt 
hemmasittande barn att hitta tillbaka till skolan och finna glädjen i sin skolgång och 
utbildning. Hampus Jaksch arbetar som fritidsledare på Landvetterskolan i Landvetter och 
Härryda kommun är stolt över att ha honom som en medarbetare i kommunens verksamhet.” 
 
På grund av jäv deltar inte Sven Karlsson (M) i handläggningen och beslutet av detta ärende.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 133        Dnr 2019VFN676 

Kulturpris 2020  

  
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets kulturpris. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 
 
Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella området. Priset 
delas ut till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun eller vars 
kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen. 
 
Välfärdsnämndens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering lämnas 
till välfärdsnämnden. 
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 5000 kronor. Prisutdelning sker vid 
kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser SolBritt Grek J-son till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 
2020 med följande motivering: 
 
"För hennes insatser att förmedla och sprida bildkonst i kommunen, dels genom eget 
skapande och dels med stor entusiasm och förmåga stimulera såväl barn och unga som vuxna 
till eget skapande och tilltro till sig själva." 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 134        Dnr 2019VFN677 

Kulturstipendium 2020  

  
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har mottagit under 
ansökningstiden. Välfärdsnämnden ska utse en mottagare av stipendiet. 
 
Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt utbildning och 
utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut till en person eller organisation 
som är verksam inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på annat sätt har 
anknytning till kommunen. 
 
Välfärdsnämndens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering lämnas 
till välfärdsnämnden. 
 
Mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium erhåller 10 000 kronor. Prisutdelning sker 
vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser Ella Kjellberg till mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium 
2020 med följande motivering: 
 
"Som uppmuntran och stöd till fortsatta studier inom musikområdet, där hon visat på stor 
entusiasm och begåvning genom att upptäcka och utforska nya, experimentella former inom 
den samtida klassiska musiken." 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 135        Dnr 2019VFN683 

Motion om skola  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019 i § 192 att till välfärdsnämnden 
remittera en motion från Marie Strid (MP) och Roland Jonsson (MP) om skola. Motionärerna 
yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att etableringen av en ny skola bordläggs tills 
välfärdsnämnden på grundval av förvaltningens faktaunderlag, konsekvens- och riskanalyser 
kan komma med en faktabaserad rekommendation kring: 
 
-var det finns behov av nya skolor i kommunen 
-vilka årskullar och vilka elever 
-vilken verksamhetsform som är mest lämplig 
 
Behovet av nya skolor i kommunen framgår av den årliga lokalresursplan som antas i 
samband med budget/plan. Lokalresursplanen utgår bland annat från befolkningsprognosen. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas yrkande, avseende faktabaserad 
rekommendation om behov av nya skolor och för vilka årskullar behov finns, ingår i 
lokalresursplanen.  
 
Det ankommer inte på förvaltningen att bedöma vilken verksamhetsform som är mest 
lämplig. Det finns i dagsläget inget ärende att bordlägga i enlighet med motionärernas 
yrkande, varför förvaltningen föreslår att motionen avslås. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 6 februari 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga Lena Persson (MP) bifall till motionen.  
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 
februari 2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Propositioner   
 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallerts yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande.  
 
Votering begärdes. Följande voterings proposition godkännes. Den som bifaller Sven 
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Karlssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Votering 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 12 voteringslista.  
 
Välfärdsnämnden har såldes beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse daterad den 6 februari 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 
Mot beslutet reserverar sig Inga-Lena Persson (MP), Birgitta Berntsson (S) och Jonas 
Andersson (S).  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-04-28  

 

Voteringslista: § 135 
Ärende: Motion om skola,  2019VFN683 
 
Bilaga 12 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 136        Dnr 2020VFN51 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden  

  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar 
bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
dennes rätt till skydd av personuppgifter. Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att den har upptäckts. 
Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till personuppgiftsansvarig nämnd, 
även de som inte anmäls till Datainspektionen. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
 
Sex personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 1 november 2019–30 mars 2020. Av dessa framgår att obehörig åtkomst till 
uppgifter i system samt e-post/brev som öppnats av fel mottagare är de typer av incidenter 
som är vanligast förekommande. Incidenterna och vidtagna åtgärder hanteras enligt ovan 
nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas 
på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR 
samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 30 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 137        Dnr 2020VFN204 

Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden  

  
Med anledning av den senaste utvecklingen av coronaviruset covid-19 har frågor väckts om 
deltagande på distans vid kommunens politiska sammanträden. 
 
Den 26 mars 2020 § 49 beslutade kommunfullmäktige att komplettera välfärdsnämndens 
reglemente med en ny paragraf, § 16 Deltagande på distans. I reglementet för 
välfärdsnämnden framgår att nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
I reglementet för välfärdsnämnden framgår vidare att nämnden får bestämma vad som 
närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. För att säkerställa att ovan nämnda 
krav för deltagande på distans är uppfyllda föreslås att välfärdsnämnden antar riktlinjer för 
deltagande på distans vid nämndens sammanträden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ändamålet som framgår i bilaga 1. 
Förslaget beskriver de grundläggande förutsättningar för deltagande på distans som anges i 
kommunallagen (2017:725) samt riktlinjer som syftar till att de grundläggande 
förutsättningarna uppfylls. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 17 april 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden enligt skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad 17 april 2020.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 138        Dnr 2020VFN53 

Avsägelse från Wiwiann Niklasson (S) som ersättare i 
myndighetsutskottet, samt fyllnadsval  

  
Wiwiann Niklasson (S) avsäger sig i skrivelse daterad 30 januari 2020 uppdraget som 
ersättare i välfärdsnämndens myndighetsutskott.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden entledigar Wiwiann Niklasson (S) från ovanstående uppdrag.  
 
Välfärdsnämnden utser Jonas Andersson (S) som ersättare i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott.  
 
Välfärdsnämnden noterar att fyllnadsval för Jonas Andersson (S) som tillfällig ersättare i 
myndighetsutskottet förrättas senare.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§139 
Tillägg i arbetsgruppen för skolfrågors uppdrag 
 
Den 5 februari 2020 beslutade välfärdsnämnden att inrätta en arbetsgrupp för skolfrågor med 
tidsbegränsat uppdrag att ta fram riktlinjer för skolplikt samt att följa upp rapport från 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, rapport från kommunstyrelsens kommission för 
skolorna i Rävlanda samt översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. Uppdraget ska 
redovisas till välfärdsnämnden senast 24 juni. 
 
Från Sven Karlsson (M) föreligger förslag till beslut om att utöka uppdraget med att följa 
projektet Sveriges bästa skola.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att utöka uppdraget för arbetsgruppen för skolfrågor med att följa 
projektet Sveriges bästa skola. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 140        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Tolkförmedling - Årsredovisning 2019 
 Beslut om avrop av optioner gällande framtidens vårdinformationsmiljö  

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 141        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll Brottsförebyggande rådet 30 januari 2020 
  

 Protokoll Brottsförebyggande rådet 6 februari 2020 
  

 Protokoll från Brottsförebyggande rådet 4 mars 2020  
  

 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 12 mars 2020  
  

 Rådet för funktionshinderfrågor - Synpunkter på budget plan 2021-2025 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterat informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 142        Dnr 2020VFN216 

Härryda kommuns yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg gällande 
överklagan av tillfälligt beslut om att inte erbjuda förskola för barn vars 
föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn  

  
Alexandra Lind har till förvaltningsrätten i Göteborg överklagat välfärdsnämndens beslut om 
att inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn. 
Välfärdsnämnden fattade beslutet i 91 § den 18 mars 2020. 
 
Målet gäller laglighetsprövning enligt 13 kap. 1 § kommunallagen (2017:725). I sitt 
överklagande anför hon i huvudsak att det saknas stöd i gällande skolförfattning för att, med 
hänvisning till personalbrist eller minskad smittspridning, fatta beslut om att neka barn vars 
föräldrar är föräldralediga en förskoleplats.  
 
Förvaltningsrätten har begärt ett yttrande gällande Härryda kommuns inställning till 
överklagandet.  
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yttrande 
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han vill få en protokollsanteckning antecknad i protokollet. 
 
Yrkande 
 
Sven Karlsson yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden antar 
yttrande, daterat den 23 april 2020 i mål 4635-20, som sitt eget yttrande till 
förvaltningsrätten.  
 
Propositioner  
 
Protokollsanteckning 
 
Efter ställd proposition på om Peter Arvidssons protokollsanteckning ska antecknas i 
protokollet, finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat att protokollsanteckningen inte 
ska antecknas i protokollet.  
 
Sven Karlssons yrkande 
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Efter ställd proposition på Sven Karlssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande, daterat den 23 april 2020 i mål 4635-20, som sitt eget 
yttrande till förvaltningsrätten.   
 
Välfärdsnämnden beslutar att protokollsanteckning från Peter Arvidsson (SD) inte antecknas i 
protokollet. 
 
På grund av jäv deltar inte Ing-Marie Rydén Höök (L) i handläggningen och beslutet av detta 
ärende. 
 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) avstår från att delta i beslutet. 
 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet om att han inte får göra en 
protokollsanteckning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 143        Dnr 2020VFN195 

Anmälan av ordförandebeslut om användning av egentillverkade visir i 
samband med Covid-19  

  
Sektorn för socialtjänst inom förvaltningen hanterar i dagsläget ett antal brukare med 
konstaterad Covid 19. Med tanke på allmänna smittspridningen bedöms antalet öka 
kommande veckor. Enligt Smittskydd Västra Götalands rutiner, för hantering av 
patient/brukare med misstänkt eller konstaterad Covid 19 inom kommunal vård och omsorg, 
ska tillgången på skyddsutrustning vid nära omvårdnad (<1 meter) hos patient/brukare med 
luftvägssymtom säkerställas. Skyddsutrustningen ska bestå av stänkskydd för ansikte så som 
heltäckande visir alternativt munskydd kombinerat med skyddsglasögon. Förvaltningen gör 
bedömningen att kommunens befintliga godkända skyddsutrustning avseende visir, munskydd 
och skyddsglasögon inte kommer att räcka till för alla medarbetare som behöver vårda 
brukare/patient med Covid 19. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) slår fast att om 
fästandet av overheadblad görs inom hälso- och sjukvården bedöms dessa kunna ta ansvar för 
den egentillverkade medicintekniska produkten, och samma bedömning gör 
Arbetsmiljöverket. 
 
Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen (2017:725). 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 20 april 2020 om 
användning av egentillverkade visir i samband med Covid-19.  
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), se bilaga 13 skriftlig reservation.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Bilaga 13 - Skriftlig reservation, välfärdsnämnden 2020-04-28. § 143 

Reservation ärende 33.  

”Anmälan av ordförandebeslut om användning av egentillverkade visir i samband med Covid-19”. Av 
rubriceringen av ärendet i ”Meetings” som återges i reservationen kan ärendet betraktas som just en 
anmälan av ordförandebeslut. I underliggande handling framgår att:  

”Förslag till beslut. 

Välfärdsnämnden godkänner att 3-D printade skalmar med tillhörande overheadblad används som 
egentillverkad medicintekniks produkt i Härryda kommun, beslutet skall gälla till och med 31 
december 2020.”  

I sakfrågan: 

I ärendet 2020VFN195 709 förs i övrigt ett resonemang att det skall användas lägre nivå av 
skyddsutrustning än brukligt för en så allvarlig smitta som covid-19. Jag anser att personal och 
brukare skall skyddas så gott det går under rådande omständigheter. Vi skall inte sänka kraven för att 
vi har dåligt med skyddsutrustning men istället göra mer för att köpa in rätt material. Det finns 
inköpskanaler som inte används; som förvaltningen bör ges i uppdrag att använda. Att under 
rådande omständigheter sänka kraven på skydd för personal och brukare bara för att vi inte lyckats 
få fram tillräckligt med skyddsutrustning av rätt kvalitet är inte rätt väg att gå och skall endast 
användas som nödåtgärd. 

Proceduren: 

Vad gäller den matchningen mellan rubriken och ”förslag till beslut” i underliggande handlingen, som 
vad jag förstår är en felskrivning, är inte oproblematisk och kan leda till felaktiga slutsatser när man i 
efterhand granskar hur beslutet togs. Jag anser punkten skall upp på dagordningen på 
nästkommande möte som observationspunkt och där ordföranden förklarar sig skriftligen. 

Peter Arvidsson SD Härryda 
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§ 144        Dnr 2020VFN199 

Tillfälliga omsorgsinsatser vid tillfälliga insatser  

  
Sverige befinner sig i ett allvarligt läge med samhällspridning av coronavirus Covid-19. 
Verksamheter inom sektor för socialtjänst berörs i dubbel bemärkelse vid en allmän spridning 
av smitta. Detta eftersom delar av personalen insjuknar samtidigt som behovet av insatser från 
verksamheterna inom sektorn ökar. För att minska belastningen krävs omprioriteringar vilket 
kan leda till att personer med tillfällig vistelse i kommunen inte kan garanteras 
omsorgsinsatser. Beslutet omprövas om Folkhälsomyndigheten ändrar sina 
rekommendationer under beslutad tid. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppmärksammar Sveriges kommuner på att personer med tillfälliga 
vistelser i Härryda kommun inte kommer att kunna garanteras omsorgsinsatser enligt 2 a kap. 
6§ socialtjänstlagen under perioden 1 maj 2020 till och med 30 oktober 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

66 / 69



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 145        Dnr 2020VFN213 

Åtgärder avseende utförande av insatser enligt socialtjänstlagen  

  
Socialtjänst och hälso- och sjukvård räknas till samhällsviktig verksamhet och ska alltid 
kunna bedrivas på en sådan nivå att samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, 
omvårdnad och trygghet. Insatser som är beslutade utifrån socialtjänstlagen ska generellt sett 
utföras för att möta de enskildas behov av stöd och trygghet. 
 
Det innebär att det dels finns skäl att minimera kontaktytor för att minska smittspridning och 
därmed sårbarhet, dels att omprioritera och omfördela resurser för att öka förutsättningar att 
tillgodose behov som ovillkorligen måste tillgodoses. Flertalet brukare som har stöd av Vård 
och omsorg ingår i riskgruppen enligt Folkhälsomyndigheten. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner de tillfälliga åtgärder i form av tillfällig stängning av 
dagverksamhet och växelvård samt prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt 
boende för äldre som förvaltningen infört initialt samt att dessa åtgärder vidhålls, dock längst 
till och med 2020-12-31. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 146        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad 27 
april 2020. För perioden den 31 mars till 24 april. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 147        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 15 och 28 april 2020. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
15 och 28 april 2020 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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