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Ordförande 
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BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Välfärdsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-24 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-06-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-07-21

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansliet, arkivet 

Underskrift 

Sofia Wallgren 

Plats och tid 

Beslutande ledamöter 

Ej tjänstgörande ersättare 

Rådasjön kl. 16:00-19:37 (sammanträdet ajournerades 
kl.19:12-19:20) 

Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) §§176-192 
Peter Arvidsson (SD) §§176-192 
Tommy Brundin (M) §§193-195 ersätter Peter Arvidsson(SD) 
Andreas Fransson (M) §§193-195 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 
Marie Strid (MP) §§193-195 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 
Per Olov Risman (SD) §§176-192 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 

Katia Petkova (M) §§176-192 
Tommy Brundin (M) §§176-192 
Anita Anger (L) §§176-192 
Andreas Fransson (M) §§176-192 
Gun Wågsjö (C) §§176-192 
Jan Gustavsson (KP) §§176-192 
Oskar Sköld (S) §§176-192 
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Kristin Arplöw (S) §§176-192 
Kajsa Lackovic (S) §§176-192 
Marie Strid (MP) §§176-192 

Övriga närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Lena Lager (sektorschef för socialtjänst) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§176-192 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§176-179 
Anders Pettersson (personalchef) §§176-192 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§176-192 
Paula Palmdahl (verksamhetschef grundskola) §§176-187 
Elin Rosén (administrativ chef för utbildning och kultur) §§176-187 
Ulrika Aebeloe (utvecklingsledare folkhälsa) §§176-177 
Martina Persson (utvecklingsledare miljö) §§176-177 
Sofia Wallgren (sekreterare) 
Emelie Ivarson (sekreterare) 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§176-192 

Sven Karlsson 

Kommunhuset i Mölnlycke,  2020-06-26   15:00 

Protokollet omfattar §§176-195
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ÄRENDELISTA 

§ 176 Fastställande av föredragningslista 
§ 177 Information om välfärdsbokslut och miljöbokslut 
§ 178 Information om organisationsförändring inom sektorn för utbildning och kultur 
§ 179 Information om uppföljning av närvaro 
§ 180 Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 2020 

§ 181 Redovisning av resultat från regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk 
omsorg 2020 

§ 182 Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2020 

§ 183 Uppdrag om att ta fram riktlinje för skolplikt samt uppföljning av rapport från 
kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda 

§ 184 Ändring av delegationsordning för välfärdsnämnden 
§ 185 Uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden 
§ 186 Brottsofferjouren Storgöteborg – verksamhetsberättelse 2019 

§ 187 Upphävande av beslut om stängning samt distansundervisning i kommunens 
gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola 

§ 188 Dataskyddsombud för välfärdsnämnden 
§ 189 Statistiska uppgifter 2020 
§ 190 Delgivningar 2020 

§ 191 Initiativärende om kompensation till personal inom äldreomsorg som arbetat med full 
utrustning under Covid 19 

§ 192 Initiativärende om handlingsplan för miljöinsatser 
§ 193 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 194 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
§ 195 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
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§176

Fastställande av föredragningslista 

 Nytt ärende som behandlas som ärende 15 a, Initiativärende från Siw Hallbert
(S) om kompensation till personal inom äldreomsorg som arbetat med full utrustning
under Covid 19.

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 

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

Paragrafen är justerad 
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§177 
Information om välfärdsbokslut och miljöbokslut 
 
Martina Persson, utvecklingsledare miljö, och Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa, 
informerar om välfärdsbokslut och miljöbokslut 2019. 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yttrande 
Inga-Lena Persson (MP) väcker initiativärende om handlingsplan för miljöinsatser. 
 
Välfärdsnämnden fastställer att ärendet tas upp som ärende 15 b.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§178 
Information om organisationsförändring inom sektorn för utbildning och 
kultur 
 
Päivi Malmsten, sektorschef utbildning och kultur, informerar om organisationsförändring 
inom sektorn för utbildning och kultur.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 179        Dnr 2020VFN267 

Information om uppföljning av närvaro  

  
Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola, informerar om uppföljning av närvaro under 
vårterminen 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

7 / 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-06-24 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 180        Dnr 2020VFN250 

Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 2020  

  
Elin Rosén, administrativ chef inom sektorn för utbildning och kultur, informerar om 
uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling 2020.  
 
En uppföljning av anmälningar vid misstanke om kränkande behandling ska enligt 
välfärdsnämndens årshjul göras två gånger per år samt när nämnden begär det. 
 
Föreliggande rapport innehåller en uppföljning av anmälan vid misstanke om kränkande 
behandling mellan januari och maj 2020 samt en sammanställning av statistik från tidigare år. 
Slutligen redovisas även en sammanställning av anmälningar till Skolinspektionen och Barn- 
och elevombudet. 
 
Kränkande behandling regleras i skollagen. Personal i förskolan och skolan måste anmäla 
kränkande behandling som personalen får kännedom om till rektorn. Rektorn måste i sin tur 
anmäla vidare till huvudmannen enligt 6 kap. 10 skollagen (2010:800). Välfärdsnämnden har 
delegerat utredningsansvaret av misstänkta kränkningar till rektor. När rektor utrett anmälan 
ska rektor rapportera att utredning gjorts och detta får myndighetsutskottet löpande 
information om. Välfärdsnämnden får två gånger per år återkoppling i enlighet med årsplan 
för uppföljning. På så sätt håller sig huvudmannen informerad om att skolorna har rutiner för 
arbetet mot kränkande behandling. 
 
Under 2019 har sektorn arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till huvudmannen. 
Rapportering av att skolan utrett misstänkta kränkande behandling har ökat från 46 % under 
2019 till 64 % under vårterminen 2020. 
 
Under läsåret 20/21 kommer Rävlandaskolan, Landvetterskolan och Skinnefjällskolan att 
börja arbeta i enlighet med skolmodellen PALS som syftar till att arbeta systematiskt med 
inlärningsmiljö, trivsel och trygghet. PALS är en evidensbaserad modell som utvecklar och 
bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar 
och delaktighet. Successivt kommer fler skolor att involveras i arbetet med PALS. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 20 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 181        Dnr 2020VFN169 

Redovisning av resultat från regiongemensam enkät i förskola och 
pedagogisk omsorg 2020  

  
Redovisning av resultat från regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk omsorg 
innefattar för fjärde året samtliga medlemskommuner i Göteborgsregionen och vänder sig till 
vårdnadshavare som har sitt barn i förskola/pedagogisk omsorg. 
 
I förskoleenkäten får vårdnadshavare till barn i Härryda kommuns kommunala såväl som 
fristående förskolor möjlighet att svara på frågor om vad de tycker om verksamheten. 
Resultatet ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av 
föräldrar. Svaren används som underlag för att vidareutveckla förskoleverksamheten i 
Härryda kommun. 
 
Vårdnadshavarna i Härryda kommun ger verksamheterna förskolan och familjedaghem högre 
resultat än GR i genomsnitt. Även tidigare år har Härryda kommuns resultat legat över snittet. 
 
Undersökningen består av 28 frågor uppdelat på 6 olika frågeområden med 5-gradig skala där 
möjlighet ges att även kunna svara ”vet ej”. Rapporten gäller Härryda kommun och bygger på 
svar från 1410 vårdnadshavare av 2250 vilket ger en svarsfrekvensen på 63 %. Då enkätens 
svarsalternativ ändrats från en 7-gradig skala till en 5-gradig är det inte möjligt att jämföra 
med förra mätningen som gjordes 2019. 
 
Undersökningen genomfördes mellan 8 januari och 16 februari 2020 och fanns tillgänglig på 
följande språk utöver svenska: arabiska, dari, engelska, somaliska och tigrinja. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 20 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 182        Dnr 2020VFN222 

Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2020  

  
Alla unga som bor inom Göteborgsregionen har genom samverkansavtal möjlighet att söka 
till valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen. Preliminärantagningen 
genomförs som en förberedelse inför slutantagningen till gymnasieskolan i juni. Skillnaden 
mellan preliminär- och slutantagningen är att preliminärantagningen genomförs på 
grundskoleelevernas höstterminsbetyg medan slutantagningen genomförs på sökandes 
slutbetyg från vårterminen i årskurs 9. Merparten av alla sökande höjer sina betyg från 
höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet förändras från 
preliminärantagningen till slutantagningen. 
 
Något fler elever är i behöriga till sina förstahandsval i årets preliminärantagning än 
föregående läsår. Söktrycket visar att Härryda kommuns gymnasieskola fortsatt står sig väl i 
konkurrensen med andra kommuner och har fler förstandssökande än antal platser. Det finns 
ett par lediga platser på det estetiska programmet. Förvaltningens bedömning är att dessa 
platser kommer att vara fyllda vid slutantagningen då andra kommuner meddelat att de lägger 
ner inriktningar på det estetiska programmet inför läsåret 2020/2021. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 22 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 183        Dnr 2020VFN77 

Uppdrag om att ta fram riktlinje för skolplikt samt uppföljning av rapport 
från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda  

  
Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 i § 4. 
Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för skolplikt samt följa upp rapport från 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor, rapport från kommunstyrelsens kommission för 
skolorna i Rävlanda samt översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. Välfärdsnämnden 
beslutade att uppdragen skulle redovisas senast den 24 juni 2020. 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 i § 139 att utöka arbetsgruppens uppdrag med 
att följa projektet Sveriges bästa skola. 
 
Under våren 2020 har arbetsgruppen arbetat med uppdraget om att ta fram riktlinje för 
skolplikt (fullgöra skolplikten på annat sätt). Arbetsgruppens förslag är att istället för att ta 
fram riktlinjer om att fullgöra skolplikten på annat sätt, bör rektor som har kännedom om 
barnets situation och behov, ansvara för utredning, dokumentation samt fatta beslut om att 
fullgöra skolplikten på annat sätt. Arbetsgruppen föreslår även att beslut med underlag ska 
delges huvudmannen. 
 
Rapporten från kommunstyrelsens kommission för skolorna i Rävlanda har följts upp genom 
presentation av åtgärder från två av Rävlandaskolans rektorer. 
 
Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor kvarvarande uppdrag: 

 följa upp rapport från kommunstyrelsens arbetsgrupp för skolfrågor 
 följa upp Preeras översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. 
 följa projektet Sveriges bästa skola. 

 
Utifrån välfärdsnämndens beslut att utöka skolgruppens uppdrag samt utifrån inställt möte på 
grund av Covid-19 behöver arbetsgruppens tidsbegränsande uppdrag förlängas. Uppdragen 
ska redovisas till välfärdsnämnden senast 18 november 2020.  
 
Från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor föreligger skrivelse daterad den 4 juni 
2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att rektor ansvarar för utredning, dokumentation och fattar beslut 
om att fullgöra skolplikten på annat sätt samt att beslut med underlag delges huvudmannen. 
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Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget om att ta fram riktlinje för skolplikt är genomfört och 
därmed slutfört. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget om följa upp rapport från kommunstyrelsens 
kommission för skolorna i Rävlanda är genomfört och därmed slutfört.  
 
Välfärdsnämnden beslutar att förlänga arbetsgruppens uppdrag, vilka ska redovisas senast den 
18 november 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 184        Dnr 2020VFN237 

Ändring av delegationsordning för välfärdsnämnden  

  
Välfärdsnämnden antog den 6 november 2019 § 255 nu gällande delegationsordning. 
Delegering enligt kommunallagen (2017:725) innebär att man överför befogenheten att fatta 
beslut till någon annan. I delegationsordningen anges de ärendetyper där beslutanderätten har 
delegerats, och till vem delegering har skett. 
 
Sedan nuvarande delegationsordning antogs har det framkommit ett behov av att göra vissa 
förändringar inom två beslutsområden som rör sektorn för utbildning och kultur, samt inom 
fem beslutsområden som rör sektorn för socialtjänst. Dessa är: 
 
Beslutsområden inom sektorn för utbildning och kultur 

 Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt i enlighet med 24 kap. 25 § 
skollagen (2010:800). Detta utgör punkt 45.7 i delegationsordningen för 
välfärdsnämnden. Delegationen föreslås flyttas från verksamhetschef till rektor för 
elever i kommunala grundskolor i Härryda kommun. De beslut som gäller elever som 
går i skola hos annan huvudman, kommunal eller fristående, föreslås delegeras till 
planeringschef inom sektorns centrala administration. 
  

 Beslut om elev ska läsa ämnen enligt grundsärskolans kursplan eller ämnesområden 
enligt träningsskolans kursplan i enlighet med 11 kap. 8 § skollagen. Detta föreslås 
utgöra ett tillägg i delegationsordningen för välfärdsnämnden. En ny punkt 45.13 läggs 
till och delegat föreslås vara enhetschef för utvecklings- och stödenheten. För de 
elever som inte fullgör sin skolgång i Härryda kommun ska beslutet fattas av 
respektive ansvarig huvudman. 

 
Beslutsområden inom sektorn för socialtjänst 

 Beslut om ansökan hos förvaltningsrätten om utreseförbud, enligt 31 b § LVU. 
Beslutet föreslås införas som punkt 20.22 i delegationsordningen för välfärdsnämnden 
och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. Nuvarande punkt 20.22 flyttas 
till den nya punkten 20.27. 
  

 Prövning om utreseförbud med stöd av 31 a § LVU ska upphöra, enligt 31 c § LVU. 
Beslutet föreslås införas som punkt 20.23 i delegationsordningen för välfärdsnämnden 
och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. Nuvarande punkt 20.23 flyttas 
till den nya punkten 20.28. 
  

 Beslut om tillfälligt utreseförbud, enligt 31 d § LVU. Beslutet föreslås införas som 
punkt 20.24 i delegationsordningen för välfärdsnämnden och delegeras till 
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välfärdsnämndens myndighetsutskott. I det fall ärendet är brådskande delegeras 
beslutanderätten till ordförande eller annan av nämnden förordnad ledamot. 
Nuvarande punkt 20.24 flyttas till den nya punkten 20.29. 
  

 Beslut om att tillfälligt utreseförbud ska upphöra, enligt 31 g § 2 st LVU. Beslutet 
föreslås införas som en ny punkt 20.25 i delegationsordningen för välfärdsnämnden 
och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
  

 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud, enligt 31 i § LVU. Beslutet 
föreslås införas som en ny punkt 20.26 i delegationsordningen för välfärdsnämnden 
och delegeras till välfärdsnämndens myndighetsutskott. 

 
Från sektorn för utbildning och kultur samt sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse 
daterad den 12 juni 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar föreliggande förslag till ändringar i delegationsordning för 
välfärdsnämnden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 185        Dnr 2020VFN314 

Uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden  

  
Den 21 augusti 2019 § 186 lämnade välfärdsnämnden uppdrag till ett antal av nämndens 
ledamöter att fatta beslut i individärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Uppdraget lämnades med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) KL 
och 13 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare LVM, samt följande bestämmelser i lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU. 
  

  Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
  

  Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU 
  

  Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under 
vårdtiden, 11 § första stycket LVU 
  

 Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården enligt 
LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket LVU 
  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 
 
Den 1 juli 2020 införs nya bestämmelser i LVU beträffande utreseförbud för barn under 18 år 
som löper en påtaglig risk att föras utomlands eller lämna Sverige i syfte att ingå äktenskap 
eller en äktenskapsliknande förbindelse eller könsstympas. Bestämmelserna innebär bland 
annat att socialnämnden ges rätt att besluta om tillfälligt utreseförbud. Ett tillfälligt beslut om 
utreseförbud får meddelas om det är sannolikt att ett utreseförbud behövs, samt att rättens 
beslut om utreseförbud inte kan avvaktas med hänsyn till risken för att den unge förs 
utomlands eller lämnar Sverige. 
 
Beslut om tillfälligt utreseförbud regleras i 31 d § LVU. Av 31 d § andra stycket LVU följer 
att om socialnämndens beslut om tillfälligt utreseförbud inte kan avvaktas, får nämndens 
ordförande eller någon annan ledamot som nämnden har förordnat besluta om ett sådant 
förbud. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att det uppdrag välfärdsnämnden lämnat 
beträffande att fatta beslut i brådskande individärenden sak revideras på så sätt att det även 
avser behörighet att fatta beslut om tillfälligt utreseförbud med stöd av 31 d § LVU. Beslutet 
föreslås ersätta välfärdsnämndens beslut 21 augusti 2019 § 186. 
 
Vidare föreslås uppdraget uppdateras utifrån att de ledamöter som kan utses att besluta på 
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nämndens vägnar i brådskande ärenden, ska väljas ur ordinarie ledamöter i nämnden. 
Ordningen i vilken ledamöterna ska kontaktas justeras även. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 8 juni 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt Maria Kornevik 
Jakobsson (C), Sven Karlsson (M), Birgitta Berntsson (S), Siw Hallbert (S) och Ing-Marie 
Rydén Höök (L) och Jonas Andersson (S) att fatta beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen på 
nämndens vägnar i individärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 
 
Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde. 
 
Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. Därefter 
kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar vidare åt Sven Karlsson (M), Birgitta Berntsson (S), Siw Hallbert 
(S) och Ing-Marie Rydén Höök (L) och Jonas Andersson (S) att på nämndens vägnar fatta 
beslut som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i följande ärenden. 
  

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
  

 Beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 a § LVU 
  

 Beslut om hur vården av den unge ska ordnas och var han eller hon ska vistas under 
vårdtiden, 11 § första stycket LVU 
  

 Medgivande till att den unge vistas i sitt eget hem under förutsättning att vården enligt 
LVU inletts utanför den unges eget hem, 11 § andra stycket LVU 
  

 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud, 27 § LVU 
  

 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM 
  

 Beslut om tillfälligt utreseförbud, 31 d § LVU 
 
Beslut som fattas med stöd av detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa 
sammanträde. 
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Nämnden noterar att det följer direkt av LVU respektive LVM att nämndens ordförande har 
behörighet att på nämndens vägnar fatta beslut när nämndens avgörande inte kan avvaktas i 
de ärenden som anges ovan. I de fall ordföranden fattar sådana beslut ska de anmälas till 
välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
 
Ordföranden kontaktas alltid först, är denne oanträffbar kontaktas vice ordföranden. Därefter 
kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven ordning. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkande finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden lämnar uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i individärenden som är 
så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas i enlighet med ordförandens förslag. 
 
Detta beslut ersätter välfärdsnämndens beslut 21 augusti 2019 § 186. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 186        Dnr 2020VFN242 

Brottsofferjouren Storgöteborg – verksamhetsberättelse 2019  

  
I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämnden ska verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. I Härryda kommun fullgör 
välfärdsnämnden de uppgifter som enligt lagar och andra författningar ska utföras av en 
socialnämnd. Kommunen har ett avtal med Brottsofferjouren Storgöteborg under perioden 
den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 för att tillhandahålla kommunens 
invånare brottsofferstöd. Härryda kommun ersätter Brottsofferjouren med 4 kronor per 
invånare och år. Den totala kostnaden för 2019 var 152 000 kronor. 
 
Brottsofferjouren erbjuder invånare i Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg samtalsstöd 
och rådgivning i en brottsutsatt situation. Enligt avtalet ska brottsutsatta, anhöriga och vittnen, 
få stöd och rådgivning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor samt i övriga kontakter med vården, myndigheter och hjälporganisationer. 
Välfärdsnämnden informeras om Brottsofferjourens verksamhet 2019 genom bilagd 
verksamhetsberättelse. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 8 juni 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 187        Dnr 2020VFN306 

Upphävande av beslut om stängning samt distansundervisning i 
kommunens gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola  

  
Folkhälsomyndigheten gick den 17 mars 2020 gick ut med en rekommendation om att 
Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och 
universitet skulle gå över till att bedriva distansundervisning. Rekommendationen syftade till 
att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och 
skydda de mest sårbara från att smittas. 
 
Mot denna bakgrund beslutade välfärdsnämndens ordförande den 17 mars 2020 att Härryda 
kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola från och med 18 mars 2020 
skulle hållas stängd för sedvanlig undervisning. Vidare beslutades att undervisning inom 
Härryda kommuns gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola från och med 18 mars 
2020 skulle bedrivas genom distansundervisning i enlighet med 7 § förordningen (2020:115) 
om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. I beslutet angavs 
även att detta kommer att prövas på nytt när Folkhälsomyndigheten lämnar nya 
rekommendationer. 
 
Den 29 maj 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten att dra tillbaka rekommendationen om 
distansundervisning från och med den 15 juni 2020. Vidare meddelar Folkhälsomyndigheten 
att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med 
höstterminen 2020. När det gäller högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, 
yrkeshögskola och annan utbildning som riktas mer mot vuxna studenter hänvisar 
Folkhälsomyndigheten till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för 
övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man håller distansundervisning när så är 
möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för 
praktiska moment. 
 
I Härryda kommun har välfärdsnämnden ansvaret för verksamheterna inom gymnasium, 
vuxenutbildning samt yrkeshögskola. Med hänsyn till att det bedöms angeläget att kommunen 
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer föreslås att välfärdsnämnden upphäver det 
ordförandebeslut som fattades den 17 mars 2020, gällande att nämnda verksamheter ska hållas 
stängda för sedvanlig undervisning och att undervisningen ska bedrivas på distans. 
 
Beslutet innebär att kommunens gymnasieskola kan öppna för sedvanlig undervisning i 
klassrummen från och med höstterminen 2020. 
 
Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens nu gällande allmänna råd och föreskrifter 
planerar verksamheterna inom vuxenutbildning och yrkeshögskola att i möjligaste mån 
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fortsätta bedriva distansundervisning fram till slutet av oktober. Mindre grupper kan 
undervisas på plats och vid enstaka tillfällen kan elever kallas in i storgrupp eller mindre 
grupper. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur samt sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse 
daterad den 10 juni 2020.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden upphäver ordförandebeslut fattat 
den 17 mars 2020 om stängning samt distansundervisning i kommunens gymnasieskola, 
vuxenutbildning och yrkeshögskola. 
 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden avvaktar med beslut om att öppna 
gymnasieskolor tills det finns ett bättre beslutsunderlag. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobsson 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 11 ledamöter röstar Ja och 2 ledamöter röstar Nej. Bilaga 1 
voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden upphäver ordförandebeslut fattat den 17 mars 2020 om stängning samt 
distansundervisning i kommunens gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-06-24  

 

Voteringslista: § 187 
Ärende: Upphävande av beslut om stängning samt distansundervisning i kommunens 
gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola,  2020VFN306 
 
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   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot 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  
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 
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§ 188        Dnr 2020VFN230 

Dataskyddsombud för välfärdsnämnden  

  
Inför ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR) kom Partille kommun, Lerum 
kommun, Öckerö kommun, Härryda kommun och Göteborgsregionens kommunal-förbund 
(GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela 
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud – DSO. 
 
Inrättande av ett dataskyddsombud är obligatoriskt för offentliga organ och utgör en 
grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad av dataskyddslagstiftningen. 
 
Samverkansavtalet utgör parternas gemensamma avsikt om ett långsiktigt och väl fungerande 
samarbete kring fördelning av resurserna av ett dataskyddsombud. 
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), har 
GR anställt Madeleine Arvidsson Wäli. 
 
Den 2 januari 2019 i § 7 utsåg välfärdsnämnden Madeleine Arvidsson Wäli till 
dataskyddsombud för välfärdsnämnden. 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), kommer att med start 1 augusti 2020 anställa 
även Johan Borre som Dataskyddsombud. Det nya dataskyddsombudet kommer att ha det 
huvudsakliga ansvaret för de i överenskommelsen tillkommande kommunerna Alingsås, Ale, 
Lilla-Edet och Stenungssund. Det nya dataskyddsombudet kommer även att ha ett nära 
samarbete med det befintliga dataskyddsombudet, vilket minskar sårbarheten för 
kommunerna vid exempelvis semester eller annan frånvaro. 
 
Madeleine Arvidsson Wäli kommer fortsatt att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i 
Härryda kommun. Göteborgsregionens kommunalförbund föreslår dock att kommunen utser 
även Johan Borre som Dataskyddsombud (DSO). 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 19 maj 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser Johan Borre till dataskyddsombud för välfärdsnämnden från 1 augusti 
2020. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 189        Dnr 2020VFN273 

Statistiska uppgifter 2020  

  
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 31 mars 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 190        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Återkoppling från Skolinspektionen gällande översyn av Hulebäcksgymnasiets 
distansarbete 

  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§191 
Initiativärende om kompensation till personal inom äldreomsorg som 
arbetat med full utrustning under Covid 19 
 
Från Siw Hallbert (S) framställs på sammanträdet initiativärende om kompensation till 
personal inom äldreomsorg som arbetat med full utrustning under Covid 19, enligt följande:  
 
"Under sommaren förväntas stora påfrestningar för personalen inom den kommunala 
äldreomsorgen, i synnerhet de som vårdar patienter med misstänkt eller konstaterad COVID-
19-smitta. För att visa vår uppskattning för vår hårt arbetande äldreomsorgspersonal anser 
Socialdemokraterna att dessa bör kompenseras extra och att denna kompensation även ska 
utgå retroaktivt. 
 
Medel till detta tas från statens kompensation till kommunerna för tillkommande kostnader 
för att hantera pandemin." 
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkande  
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), 
Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman (SD) att förvaltningen ges i uppdrag att utreda 
och ta fram förslag på hur en extra ekonomisk kompensation för kommunens 
äldreomsorgspersonal som vårdar Covid-19-patienter skulle kunna utformas. 
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Evalotta 
Liljezin (M) att välfärdsnämnden avslår Siw Hallberts yrkande.  
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 19:12-19:20. 
 
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 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
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Beslut 

Välfärdsnämnden avslår Siw Hallberts yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta 
fram förslag på hur en extra ekonomisk kompensation för kommunens äldreomsorgspersonal 
som vårdar Covid-19-patienter skulle kunna utformas. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Sammanträdesdatum  
2020-06-24  

 

Voteringslista: § 191 
Ärende: Initiativärende om kompensation till personal inom äldreomsorg som arbetat med 
full utrustning under Covid 19,   
 
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  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot 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  
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§192 
Initiativärende om handlingsplan för miljöinsatser 
 
Från Inga-Lena Persson (MP) framställs på sammanträdet initiativärende om handlingsplan 
för miljöinsatser.  
 
Välfärdsnämndens behandling  
 
Yrkanden  
Inga-Lena Persson (MP) yrkar att förvaltningen snarast tar fram en handlingsplan med 
konkreta mål och tidsplan för genomförande gällande förverkligande av kommunens 
miljöstrategi. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Evalotta 
Liljezin (M) och Peter Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden avslår Inga-Lena Perssons 
yrkande.  
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Inga-Lena Perssons 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 Inga-Lena Perssons 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 Inga-Lena Perssons yrkande att förvaltningen snarast tar fram en 
handlingsplan med konkreta mål och tidsplan för genomförande gällande förverkligande av 
kommunens miljöstrategi. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Voteringslista: § 192 
Ärende: Initiativärende om handlingsplan för miljöinsatser,   
 
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  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot 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   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 193        Dnr 2020VFN33 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och 
kultur. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 10 juni 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 194        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 9 och 23 juni 2020. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
9 och 23 juni 2020 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 195        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
23 juni 2020. För perioden den 26 maj till 22 juni.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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