
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 

 

Sekreterare   
 Sofia Wallgren  

Ordförande   
 Maria Kornevik Jakobsson  

Justerande         
 Jonas Andersson  

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-27 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-06-04 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-06-26 

Förvaringsplats för 
protokollet 

 

Underskrift  
Sofia Wallgren 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:28 
  
Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 

Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) §§149-168 
Peter Arvidsson (SD) §§149-168 
Katia Petkova (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Per Olov Risman (SD) §§149-168 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Anita Anger (L) §§149-168 

Andreas Fransson (M) §§149-168 
Gun Wågsjö (C) §§149-168 
Martin Kronvall (SP) §§149-168 
Jan Gustavsson (KP) §§149-168 
Oskar Sköld (S) §§149-168 
Kristin Arplöw (S) §§149-168 
Kajsa Lackovic (S) §§149-168 
Marie Strid (MP) §§149-168 

  

1 / 41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Övriga närvarande Peter Lönn  (kommundirektör) 
Lena Lager  (sektorschef socialtjänsten) 
Päivi Malmsten  (sektorschef utbildning och kultur) §§149-168 
Susanne Grabe  (verksamhetschef barn och familj ) §§169-171 
Matilda Johansson (sekreterare ) 
Sofia Wallgren (sekreterare ) 
Bo Henriksson (personalföreträdare) §§149-165 
Agneta Svensson (personalföreträdare ) §§149-165 
Bo Ekström (ekonomichef) §§149-168 
Anders Petterson  (personalchef) §§149-168 

  
Utses att justera Jonas Andersson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-06-03   13:00 
  
Protokollet omfattar §§149-171 
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§ 149 Fastställande av föredragningslista 
§ 150 Information från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
§ 151 Information om Sveriges bästa skola 
§ 152 Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020 

§ 153 Medborgarförslag - Generationsöverskridande spontanidrottsplats - rörelserikedom 
för alla 

§ 154 Medborgarförslag - förslag på användning av grusplan vid Furuhällsskolan 
§ 155 Medborgarförslag - återställ fotbollsplanen vid Furuhällsskolan 
§ 156 Medborgarförslag – mountainbikebana på Furuhälls grusplan 
§ 157 Medborgarförslag - återställ friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan 

§ 158 Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och organisationer som drabbats 
ekonomiskt av coronaviruset 

§ 159 Anmälan av ordförandebeslut gällande 15-timmarbarnen som ska börja i 
förskoleklass under höstterminen 

§ 160 Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2019 

§ 161 Deltagande i etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

§ 162 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin 
§ 163 Åtgärder inom funktionsstöd med anledning av coronapandemin 
§ 164 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 165 Delgivningar 2020 

§ 166 Initiativärende om inköp av utrustning samt utökad användning av skyddsutrustning 
för att minska smittspridning (Covid-19) 

§ 167 Initiativärende om åtgärder inom funktionsstöd med anledning av Covid -19 - 
Dagliga verksamheter 

§ 168 Initiativärende om information till föräldrar med barn i förskola 
§ 169 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 170 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
§ 171 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
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§149 
Fastställande av föredragningslista 
 

 I ärende 3 utgår information om rektorsorganisationen.  
 I ärende 17, Delgivningar 2020, har handlingen "Dom från Förvaltningsrätten i 

Göteborg gällande överklagat beslut om att tillfälligt inte erbjuda förskola för barn 
vars föräldrar är föräldralediga för annat barn" tillkommit.  

 Nytt ärende som behandlas som ärende 18, Initiativärende från Peter Arvidsson (SD) 
om inköp av skyddsutrustning samt utökad användning av skyddsutrustning för att 
förhindra smittspridning (Covid-19).  

 Nytt ärende som behandlas som ärende 19, Initiativärende från Peter Arvidsson 
(SD) om åtgärder inom funktionsstöd med anledning av Covid-19 – Dagliga 
verksamheter.  

 Nytt ärende som behandlas som ärende 20, Initiativärende från Jonas Andersson 
(S) om information till föräldrar med barn i förskola.  

 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 

4 / 41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§150 
Information från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
 
Arbetsgruppens uppdrag  
Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, som tillsattes av välfärdsnämnden den 5 
februari, § 40/2020, har ett tidsbegränsat uppdrag som ska redovisas till välfärdsnämnden 
senast 24 juni. Arbetsgruppens uppdrag är följande: 
  
·       ta fram riktlinjer för skolplikt 
·       följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 
·       följa upp rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda 
·       följa upp översyn av rektorsorganisationen i grundskolan 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020, § 139/2020, att utöka arbetsgruppens uppdrag 
med att följa projektet Sveriges bästa skola. 
 
Arbetet under våren  
Arbetsgruppen för skolfrågor har haft sammanträden vid tre tillfällen under våren. Ett tillfälle 
blev inställt på grund av Covid-19. Ett inplanerat sammanträde kvarstår, 3 juni 2020. 
 
Arbetsgruppen har arbetat med uppdraget om att ta fram riktlinje för skolplikt. På 
sammanträdet 6 maj 2020 kom arbetsgruppen överens om förslaget att rektor ansvarar för 
utredning, dokumentation och fattar beslut om att fullgöra skolplikten på annat sätt. Beslut 
med underlag delges huvudmannen (välfärdsnämnden). Uppdraget om att ta fram riktlinje för 
skolplikt kommer tas upp som ett ärende på välfärdsnämndens sammanträde 24 juni. 
 
Rapporten från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda har delvis följts upp 
genom presentation av åtgärder från två av Rävlandaskolans rektorer. 
 
Uppföljning av upp Preeras översyn av rektorsorganisationen kommer följas upp under hösten 
med hänsyn till sektorn för utbildning och kulturs ansträngda situation på grund av Covid -19. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 151        Dnr 2020VFN149 

Information om Sveriges bästa skola  

  
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning och kultur, presenterar processen och arbetet med 
projektet Sveriges bästa skola. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 152        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 955,6 mnkr och prognosen för 2020 är 1 941,9 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 13,7 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med 5,5 mnkr. Både socialtjänst och utbildning och kultur förbättrar sina 
prognoser. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 12,7 mnkr och sektor 
utbildning och kultur ett överskott om 1 mnkr. 
 
Sektor socialtjänsts överskott förklaras till största delen av att det nya särskilda boendet i 
Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än 
förväntat. Utbildning och kultur visar ett överskott om 1 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos från februari om -2 mnkr kvarstår. Underskottet återfinns 
främst inom särskoleverksamheten. Övriga verksamheter inom sektorn visar överskott, 
framförallt gymnasiet och förskolan, och balanserar grundskoleverksamhetens underskott. 
 
Socialtjänst har fortsatt sitt arbete med åtgärder för att på sikt, med minskande ramar, anpassa 
sitt kostnadsläge till budgeterade nivåer. Inom försörjningsstödsenheten pågår arbetet med att 
sänka kostnaderna för hushåll med höga utbetalningar och arbetet enligt modellen Härryda 
framtid fortsätter. Barn och familj fortsätter arbetet med att omförhandla dygnspris i befintliga 
placeringar där det är möjligt, samt rekrytera och placera/omplacera i egna familjehem och 
kontrakterade jourhem. Inom hälsa och bistånd pågår en genomlysning av bostadsanpassning. 
Verksamheten fortsätter även genomlysningen av placeringar av vuxna med missbruk 
och/eller annat beroende för att sänka placeringskostnader och utföra vård i egen regi. 
 
Inom sektor utbildning och kultur görs en översyn av taxor och avgifter inom fritid samtidigt 
som för- och grundskolan fortsätter arbetet med att anpassa organisationen efter barn- och 
elevantal.  
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola och funktionsstöd. Strävan är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga 
verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen 
bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av nämnden. I prognosen ingår 
ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för Coronakrisen. Den ekonomiska 
effekten kommer att bli tydligare under hösten. 
 
I bilagan ”Månadsprognos per mars 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka åtgärder 
sektorerna arbetar med. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad 30 april 2020.  
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Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 153        Dnr 2020VFN192 

Medborgarförslag - Generationsöverskridande spontanidrottsplats - 
rörelserikedom för alla  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om Generationsöverskridande spontanidrottsplats - rörelserikedom för alla. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren vill att en del av grusplanen söder om Furuhällsskolan görs om till en 
spontanidrottsplats med t.ex. hinderbanor, yta för dans och rörelse och utegym. Detta i syfte 
att främja rörelserikedom/rörelseförståelse och öka fysisk aktivitet för en friskare befolkning. 
Spontanidrottsplatsen kan årstidsanpassas genom att vissa ytor kan spolas och frysas. 
Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om planbesked från 
Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av fastigheten Hulebäck 1:34. 
Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 44 att uppdra åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med 
detaljplanen kommer behovet av att ersätta den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas 
av sektorn för utbildning och kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att 
hamna utanför gränsen för detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för 
detaljplanen ändras under arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det pågående 
detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska genomföras av sektorn för 
utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 27 april 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020.  
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bifaller medborgarförslaget om Generationsöverskridande 
spontanidrottsplats - rörelserikedom för alla.  
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Proposition  
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 27 april 2020.  
 

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

Paragrafen är justerad 

10 / 41



VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 153 
Ärende: Medborgarförslag - Generationsöverskridande spontanidrottsplats - rörelserikedom 
för alla,  2020VFN192 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulrika Nordenstam (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   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 154        Dnr 2020VFN86 

Medborgarförslag - förslag på användning av grusplan vid 
Furuhällsskolan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 i § 19 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om förslag på användning av grusplan vid Furuhällsskolan. 
Kommunfullmäktige uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren skrivet i medborgarförslaget att grusplanen idag används av Furuhällskolan 
och Djupedals förskola, och har som åsikt att platsen har en viktig funktion för elevers hälsa 
och möjlighet att röra på dig. Ytterligare nämns att planen omgärdas av populära gång- och 
cykelvägar vilket i medborgarförslaget uppges vara positivt för trafiksäkerheten och 
folkhälsan. Förslagsställaren föreslår därför att grusplanen söder om Furuhällsskolan delas 
upp i två delar där delen närmast skolan iordningsställs som fotbollsplan. Den andra delen ska 
ha ett utegym samt en lekplats. Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 i § 44 att bevilja ansökan om planbesked 
från Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av fastigheten Hulebäck 
1:34. Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 44 att uppdra åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med 
detaljplanen kommer behovet av att ersätta den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas 
av sektorn för utbildning och kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att 
hamna utanför gränsen för detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för 
detaljplanen ändras under arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det pågående 
detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska genomföras av sektorn för 
utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 27 april 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bifaller medborgarförslaget om förslag på användning av grusplan vid 
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Furuhällsskolan. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 154 
Ärende: Medborgarförslag - förslag på användning av grusplan vid Furuhällsskolan,  
2020VFN86 
 
Bilaga 2 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulrika Nordenstam (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   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 155        Dnr 2020VFN85 

Medborgarförslag - återställ fotbollsplanen vid Furuhällsskolan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om att återställa fotbollsplanen vid Furuhällsskolan. Kommunfullmäktige 
uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren vill att fotbollsplanen söder om Furuhällsskolan återställs för att skapa fler 
träningstider för fotbollsföreningar, detta så att alla barn- och ungdomar erbjuds träningstiden 
inom cykelavstånd. Grusplanen ligger inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om planbesked från 
Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av fastigheten Hulebäck 1:34. 
Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 44 att uppdra åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med 
detaljplanen kommer behovet av att ersätta den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas 
av sektorn för utbildning och kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att 
hamna utanför gränsen för detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för 
detaljplanen ändras under arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det pågående 
detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska genomföras av sektorn för 
utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 27 april 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bifaller medborgarförslaget om att återställa fotbollsplanen vid 
Furuhällsskolan.  
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 155 
Ärende: Medborgarförslag - återställ fotbollsplanen vid Furuhällsskolan,  2020VFN85 
 
Bilaga 3 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulrika Nordenstam (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   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 156        Dnr 2020VFN83 

Medborgarförslag – mountainbikebana på Furuhälls grusplan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om mountainbikebana på Furuhälls grusplan. Kommunfullmäktiga uppdrog 
även åt Välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren uttrycker i medborgarförlager att mountainbikecykling är en kul utomhus 
aktivitet och vill att det byggs en mountainbikebana på grusplanen söder om Furuhällsskolan. 
Förslagsställaren nämner att barnens hälsa är viktig samt att det finns många barn i området 
runt Furuhälls grusplan och att ingen mountainbike bana finns i närheten. Grusplanen ligger 
inom fastigheten Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om planbesked från 
Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av fastigheten Hulebäck 1:34. 
Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 44 att uppdra åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med 
detaljplanen kommer behovet av att ersätta den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas 
av sektorn för utbildning och kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att 
hamna utanför gränsen för detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för 
detaljplanen ändras under arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det pågående 
detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska genomföras av sektorn för 
utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 21 april 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur daterad den 21 april 2020. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bifaller medborgarförslaget om mountainbikebana på Furuhälls grusplan. 
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson och Siw Hallberts yrkanden finner 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
4 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 21 april 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

19 / 41



VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 156 
Ärende: Medborgarförslag – mountainbikebana på Furuhälls grusplan,  2020VFN83 
 
Bilaga 4 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulrika Nordenstam (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   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 157        Dnr 2020VFN84 

Medborgarförslag - återställ friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2020 § 19 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om att återställa friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan. Kommunfullmäktige 
uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren vill att det iordningsställs en friidrottsplats på grusplanen söder om 
Furuhällsskolan. Friidrottsplatsen ska innehålla löparbanor, längdhoppsgrop samt 
konstgräsplan för kulstötning och andra idrottsaktiviteter. Detta för att skolorna i området ska 
ha idrottsaktiviteter inom cykel- och gångavstånd. Här föreslås det att skolorna kan bedriva 
idrottsundervisning samt erbjuda skolmästerskap. Grusplanen ligger inom fastigheten 
Hulebäck 1:34. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2020 § 44 att bevilja ansökan om planbesked från 
Skanska AB och Internationella engelska skolan AB för del av fastigheten Hulebäck 1:34. 
Kommunstyrelsen beslutade även den 6 februari 2020 § 44 att uppdra åt sektorn för 
samhällsbyggnad att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Hulebäck 1:34. I arbetet med 
detaljplanen kommer behovet av att ersätta den befintliga bollplanen inom fastigheten utredas 
av sektorn för utbildning och kultur. En ny bollplan eller annan aktivitetsyta kommer att 
hamna utanför gränsen för detaljplan för del av Hulebäck 1:34 om inte gränsen för 
detaljplanen ändras under arbetets gång. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med hänvisning till det pågående 
detaljplanearbetet med Hulebäck 1:34 samt den utredning som ska genomföras av sektorn för 
utbildning och kultur. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 27 april 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till skrivelse från sektorn för utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bifaller medborgarförslaget om om att återställa friidrottsplatsen vid 
Furuhällsskolan. 
 
Proposition 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson och Siw Hallberts yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse från sektorn för 
utbildning och kultur daterad den 27 april 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 157 
Ärende: Medborgarförslag - återställ friidrottsplatsen vid Furuhällsskolan,  2020VFN84 
 
Bilaga 5 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Ulrika Nordenstam (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   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 158        Dnr 2020VFN232 

Verksamhetsbidrag – kompensation för föreningar och organisationer 
som drabbats ekonomiskt av coronaviruset  

  
Föreningsservice betalar två gånger per år ut verksamhetsbidrag till bidragsberättigade 
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom verksamhetsbidraget delvis 
baseras på antalet aktivitetstillfällen finns risk för negativ ekonomisk påverkan på 
föreningslivet till följd av inställda aktiviteter under covid-19. 
 
För att motverka negativa konsekvenser föreslås att bidragsberättigade föreningar som söker 
verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen gjorda under första halvåret 2020 respektive andra 
halvåret 2020 garanteras samma bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 29 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar om följande avsteg i reglerna för bidrag till föreningar: 
  

 Bidragsberättigade föreningar som söker verksamhetsbidrag för aktivitetstillfällen 
gjorda under första halvåret 2020 respektive andra halvåret 2020 garanteras samma 
bidragsnivå som utbetalats för motsvarande perioder 2019.  

 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 159        Dnr 2020VFN245 

Anmälan av ordförandebeslut gällande 15-timmarbarnen som ska börja i 
förskoleklass under höstterminen  

  
Välfärdsnämnden beslutade den 18 mars 2020 § 91 att barn, vars föräldrar är föräldralediga 
enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, för tillfället inte ska erbjudas 
kommunal förskola. Beslutet gäller tillsvidare och kommer att prövas på nytt av nämnden när 
aktuellt behov inte längre kvarstår.  
 
Som skäl för beslutet angavs i huvudsak att barngrupperna i kommunens förskolor tillfälligt 
behövde minskas för att säkerställa att en acceptabel arbetsmiljö för de anställda upprätthålls 
samt för att säkerställa barnens trygghet och säkerhet i kommunens förskolor under pågående 
covid-19-pandemin.  
I dagsläget är det inte möjligt att förutse hur länge covid-19-pandemin kommer att medföra 
behov av minskade barngrupper i kommunens förskolor. Med hänsyn härtill finns det skäl att 
vidta åtgärder för de barn som omfattas av ovan nämnt beslut och som enligt planering ska 
börja i förskoleklass under höstterminen 2020. Detta för att säkerställa att dessa barn får 
möjlighet att avsluta tiden i förskolan och för att de ska ha kunna delta i förberedelser inför 
skolstart höstterminen 2020. Lämpligen bör denna grupp av barn erbjudas förskola med 15 
timmar i veckan fram till verksamhetens planerade stängningsveckor inleds.  
 
Mot ovanstående bakgrund ska välfärdsnämndens beslut om att barn, vars föräldrar är 
föräldralediga för vård av annat barn, för tillfället inte ska erbjudas kommunal förskola 
upphävas delvis på så sätt att de barn som enligt planering ska börja i förskoleklass under 
höstterminen 2020 ska erbjudas förskola med 15 timmar i veckan under tidsperioden den 11 
maj-3 juli 2020.  
 
Beslutet fattas som ordförandebeslut med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen  (2017:725).  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 6 maj 2020, om 
delvis upphävande av välfärdsnämndens tillfälliga beslut om att inte erbjuda förskola för barn 
vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn.  
 
Siw Hallbert (S) och Inga-Lena Persson (MP) avstår från att delta i beslutet.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 
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2020-05-27 
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§ 160        Dnr 2020VFN182 

Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2019  

  
Härryda har ett ramavtal med S:t Lukas som tillhandahåller kommunens invånare 
familjerådgivning under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
Som en del av sektorns uppföljning av familjerådgivningen redovisas S:t Lukas 
verksamhetsberättelse för 2019. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 15 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum 
2020-05-27 
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§ 161        Dnr 2020VFN229 

Deltagande i etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

  
Välfärdsnämnden beslutade den 4 mars 2020 att anta förvaltningsövergripande handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt som arbetet med handlingsplanen pågick i 
kommunen bereddes ärendet om ett stödcentrum inom GR och frågan skickades ut till 
socialtjänstchefer i regionen. Härryda kommun lämnade då ett preliminärt intresse om att 
delta. I handlingsplanen står att Härryda kommun ska delta. Sista svarsdatum om deltagande 
är den 30 maj 2020. 
 
Det planerade uppdraget för stödcentrumet är att ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge stöd och vägledning till 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I 
utredningen som gjorts av GR anses behovet av ett stödcentrum som stort, bland annat då 
målgruppens tillit till myndigheter bedöms som låg. 
 
Stödcentrumet föreslås att finansieras genom avtal med de kommuner som väljer att samverka 
utifrån kommuninvånarantal. Kommunerna som ansluter sig beräknas finansiera 50 % av 
budgeten, Västra Götalandsregionen finansierar med 25 % och polisen 25 %. Den totala 
summan för Härryda kommun att betala per årsbasis om alla kommuner väljer att ansluta sig 
blir då 60 000 kronor. 
 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun har ett behov av ett stödcentrum. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 28 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun ska delta i samverkan med Göteborgs Stad 
beträffande etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck i enlighet med föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 162        Dnr 2020VFN239 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin  

  
Sverige befinner sig just nu i ett allvarligt läge med samhällsspridning av coronavirus. 
Folkhälsomyndigheten ger därför rekommendationer både till allmänheten och verksamheter 
för hur vi ska förhålla oss för att minska smittspridning. 
 
Daglig verksamhet 9 § 10 enligt LSS ska ge den enskilde möjligheter till meningsfull 
sysselsättning. I samband med coronavirusets spridning har brukarnas frånvaro i daglig 
verksamhet generellt sett ökat på grund av orsaker relaterade till pågående pandemi, såsom 
sjukdomssymtom, oro eller riskgruppstillhörighet. 
 
Vid deltagande i daglig verksamhet utbetalas habiliteringsersättning som en dagpenning till 
brukarna utifrån deras närvaro. Syftet med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i 
daglig verksamhet. 
 
Under rådande omständigheter är det lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut också 
vid frånvaro relaterad till coronaviruset och covid-19. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 7 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättningen betalas ut till brukare vid frånvaro 
relaterad till coronaviruset enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 

29 / 41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 163        Dnr 2020VFN241 

Åtgärder inom funktionsstöd med anledning av coronapandemin  

  
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 har beslutats enligt de författningar som reglerar 
socialtjänstens område ska generellt sett utföras för att möta de enskildas behov av stöd och 
trygghet. 
 
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av det allvarliga läget med 
samhällspridning av coronaviruset finns det inom verksamheten för funktionsstöd skäl att dels 
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. 
 
Inom verksamheten för funktionsstöd har åtgärder vidtagits för att minimera smittspridning. I 
nuläget utförs insatser med vissa restriktioner och alternativa sätt utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att minska smittspridning. 
 
Förutom att säkerställa en minskad smittspridning måste verksamheten också förbereda sig 
inför att kunna möta ett stort bortfall av personal och ändå kunna tillgodose brukares behov av 
stöd, vilket kommer att ställa krav på omfördelning av resurser och en prioriteringsordning. 
För de fall det inte längre är möjligt för verksamheten att uppfylla en skyldighet eller 
verkställa ett gynnande beslut till följd av allvarlig brist på personal eller på grund av risk för 
smitta, kan kommunen komma behöva frångå det som annars gäller om det är nödvändigt för 
att kunna prioritera människors liv och hälsa. Därför måste verksamheten säkerställa brukares 
rättssäkerhet i anpassningar och prioriteringar av insatser genom att varje brukares beslut 
hanteras individuellt så långt det går och att avsteg från planerat utförande ska dokumenteras. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 7 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen om de åtgärder som vidtas inom verksamheten för 
funktionsstöd enligt skrivelse från sektorn för socialtjänst daterad den 7 maj 2020. 
 
Välfärdsnämnden godkänner prioriteringsordningen inom verksamheten för funktionsstöd 
enligt föreliggande förslag. Prioriteringsordningen vidhålls som längst till och med den 31 
december 2020. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 164        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Pensionärsorganisationernas (PO) synpunkter på budget plan 2021-2025 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 165        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokollsutdrag från västra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 28 april 
2020- Principer för samverkansavtal om ungdomsmottagningar  

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

 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande överklagat beslut om att tillfälligt 
inte erbjuda förskola för barn vars föräldrar är föräldralediga för annat barn 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§166 
Initiativärende om inköp av utrustning samt utökad användning av 
skyddsutrustning för att minska smittspridning (Covid-19) 
 
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om inköp av skyddsutrustning samt 
utökad användning av skyddsutrustning för att förhindra smittspridning (Covid-19).  
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Inger Axelsson (KD) att välfärdsnämnden 
beslutar; 
 
att förvaltningen uppdras vara mer generös med skyddsutrustning med anledning av Covid-19 
och pragmatiskt köpa in i utrustning av tillräcklig kvantitet och kvalitet så att personal kan får 
mer tid till omvårdnad samt minska risken för smittspridning. 
 
att förvaltningen uppdaterar instruktionen för vilken skyddsutrustning som skall användas, för 
att ytterligare minska risken för smittspridning.  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Siw Hallbert 
(S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Ing-Marie Rydén Höök (L) att 
välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande.  
 
Proposition 
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Peter Arvidssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begärdes. Följande voteringsproposition godkändes. Den som bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons yrkande röstar 
Nej. Voteringen utfaller så att 10 ledamöter röstar Ja och 3 ledamöter röstar Nej. Bilaga 
6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande.  
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-05-27  

 

Voteringslista: § 166 
Ärende: Initiativärende om inköp av utrustning samt utökad användning av skyddsutrustning 
för att minska smittspridning (Covid-19),   
 
Bilaga 6 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Ulrika Nordenstam (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  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 10 3 0 
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§167 
Initiativärende om åtgärder inom funktionsstöd med anledning av Covid -
19 - Dagliga verksamheter 
 
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om åtgärder inom funktionsstöd med 
anledning av Covid-19 – Dagliga verksamheter.  
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han återtar initiativärendet.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 
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§168 
Initiativärende om information till föräldrar med barn i förskola 
 
Från Jonas Andersson (S) föreligger initiativärende om information som har kommit ut till 
föräldrar om hämtning och lämning av barn på förskola. Jonas Andersson önskar att 
välfärdsnämnden får mer information om att föräldrar har fått sms att om dom jobbar 
hemifrån får inte restid räknas in så barnen skall lämnas ca 10-15 min innan arbetet 
börjar. Jonas Andersson vill ha svar på om detta är förenligt med skollagen.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkande 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt sektorn för utbildning 
och kultur att återkomma med information till ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden. 
Informationen ska förmedlas via e-post innan nästa sammanträde.  
 
Proposition  
 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar åt sektorn för utbildning och kultur att återkomma med information 
till ledamöter och ersättare i välfärdsnämnden. Informationen ska förmedlas via e-post innan 
nästa sammanträde.  
 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 169        Dnr 2020VFN33 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och 
kultur. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 14 maj 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
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§ 170        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad 26 
maj 2020. För perioden den 25 april till 25 maj.  
 

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

Paragrafen är justerad 

40 / 41



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
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§ 171        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 12 och 26 maj 2020. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
12 och 26 maj 2020 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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