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§201 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Ärende 4, Information om öppna jämförelser 2020 sektorn för socialtjänst per juni, utgår. 
 
Nytt ärende, initiativärende om vård och omsorg, tas upp som ärende 19. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§202 
Information om måluppfyllelse grundskola och gymnasium 
 
Paula Palmdal, verksamhetschef för grundskolan och Camilla Ahlin, verksamhetschef för 
gymnasiet, informerar om måluppfyllelse i grundskola och gymnasium. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 203        Dnr 2020VFN213 

Information om åtgärder avseende insatser enligt Socialtjänstlagen  

  
Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 § 145 att godkänna 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. 
 
Lena Lager sektorschef för socialtjänst, informerar om återinförande av växelvård som har 
varit tillfälligt stängd med anledning av Coronapandemin.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 204        Dnr 2020VFN307 

Träffpunkter på särskilt boende för äldre  

  
I majoritetens strategiska plan 2019-2022 och välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 
står följande: Äldre ska ha goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och 
meningsfullt liv. På våra äldreboenden ska det finnas goda möjligheter till aktiviteter och 
rehabilitering, det gäller också våra träffpunkter för personer som bor i ordinärt boende. I 
välfärdsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 står även att förvaltningen ska undersöka 
möjligheten att införa träffpunkter på äldreboenden. 
 
Utifrån dessa politiska inriktningar har förvaltningen genomfört en kartläggning av nuvarande 
öppna träffpunkter samt av fritidsverksamhet och aktiviteter på kommunens äldreboenden. 
Kartläggningen har utgjort ett underlag för förvaltningens bedömning av hur det fortsatta 
arbetet med att erbjuda kommunens äldre invånare en aktiv vardag och ett aktivt och 
meningsfullt liv kan se ut. 
 
Förvaltningen bedömer utifrån resultatet av kartläggningen att öppna träffpunkter ska fortsätta 
som nu. Förvaltningen bedömer att behovet av aktiviteter för personer med stora 
omsorgsinsatser i ordinärt boende bör prioriteras i det fortsatta arbetet att erbjuda äldre 
invånare goda möjligheter till en aktiv vardag och ett aktivt och meningsfullt liv. Detta för att 
kunna möjliggöra kvarboende, bryta ofrivillig social isolering, bidra till att man håller sig 
frisk och stark samt skapa nya relationer som kan fortsätta även utanför aktiviteterna. 
Förvaltningen bedömer att ett mellanting mellan öppna träffpunkter och dagverksamhet, 
skulle kunna vara att öppna upp befintliga aktiviteter på näraliggande äldreboenden för 
personer med stora omsorgsinsatser i ordinärt boende. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar förvaltningens kartläggning och godkänner förvaltningens 
prioritering av målgruppen personer med stora omsorgsinsatser i ordinärt boende. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda möjligheten för målgruppens tillgång till 
träffpunktsverksamhet på äldreboendena samt förutsättningar för ett eventuellt genomförande. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 205        Dnr 2019VFN684 

Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453)  

  
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande Tillämpningsanvisningar till taxa avseende 
insatser för äldre och funktionshindrade i Härryda kommun den 12 december 2016 § 164. 
Anvisningarna behandlar både taxor för avgifter inom hemtjänst och tillämpningen av 
socialtjänstlagens 8 kapitel (om avgifter). Kommunfullmäktige beslutade om nya 
taxebestämmelser avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 
tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 27 februari 2020, § 30, varvid en del av 
tillämpningsanvisningarna, som rör taxesystemet, överfördes till det nya dokumentet. 
 
I föreliggande ärende om Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme överförs resterande 
tillämpningsanvisningar, som rör inkomst- och förbehållsberäkningen, till ett eget dokument. 
En viss översyn av tillämpningsanvisningarna gentemot lagens bestämmelser har genomförts i 
syfte att revidera och förtydliga anvisningarna. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 mars 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för beräkning av avgiftsutrymme enligt 
socialtjänstlag (2001:453) att gälla från och med 1 januari 2021 enligt föreliggande förslag. 
 
Kommunfullmäktige upphäver Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser för äldre 
och funktionshindrade i Härryda kommun, beslutad 12 december 2016 § 164, som dock 
tillämpas till och med 31 december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 206        Dnr 2020VFN343 

Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  

  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
totalöversyn av föreningsbidrag och taxor. Den 1 januari 2019 överfördes uppdraget till 
välfärdsnämnden. 
 
I uppdragshandlingen står att syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och 
fritidsområdet är att bidra till ett aktivt föreningsliv och att skapa goda möjligheter för 
invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv genom en meningsfull fritid. 
 
Vidare står i uppdragshandlingen att översynen ska resultera i minst ett förslag på strategi, 
riktlinjer samt eventuellt taxeförslag. Översynen ska göras i samverkan med politik, 
föreningslivet och andra berörda. 
 
En del av översynen har gjorts genom en workshop med representanter från föreningslivet. 
Syftet med workshopen var att hitta skärningspunkten mellan ideella krafters ambitioner och 
kommunens vision Härryda – här vågar vi! Resultatet från workshopen ligger till grund för 
det förslag av ny modell för stöd som förvaltningen föreslår ska träda i kraft. 
 
Det föreslagna stödet sätter aktiviteter i centrum och prioriterar barn och unga. Stödformerna 
är möjliga att söka oavsett vilken inriktning en förening har. Stödet uppmuntrar till 
föreningsutveckling och till samarbete mellan föreningar. Stödet utgår från tillit till 
föreningslivets förmåga att ta ansvar och bygger på hjälp till självhjälp. 
 
Förvaltningen föreslår att ny modell för stöd införs från den 1 januari 2021 och att införandet 
sker med en övergångsbestämmelse. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 1 juli 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:01-17:16. 
 
Yrkanden 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), 
Inga-Lena Persson (MP) och Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden återremitterar 
ärendet till förvaltningen för att "man ska göra ett omtag av ”bidragsdokumentet” där 
bidragsreglerna ger föreningarna en tydlig bild av de ekonomiska konsekvenser som det nya 
förslaget får för verksamheten. Bidragsreglerna ska vara förutsägbara, transparenta och 
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präglas av enkelhet." 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
från och med den 1 januari 2021 och att kommunfullmäktige beslutar om 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av budgeten betalas ut till 
föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. Den andra hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt förslaget till nya regler om 
stöd till ideella föreningar och folkbildning. Vidare yrkar Maria Kornevik Jakobsson att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga 
tidigare regler för bidrag till föreningar. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar vidare att välfärdsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ger välfärdsnämnden i uppdrag att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022 samt att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar vidare att välfärdsnämnden under förutsättning att 
kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
beslutar att uppdraget är genomfört med avseende på strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning och att välfärdsnämnden noterar att den del av uppdraget som rör 
översyn av taxor kommer att ske under innevarande mandatperiod. 
 
Propositioner 
 
Siw Hallberts återremissyrkande 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 8 ledamöter röstar Ja och 5 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
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från och med den 1 januari 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret 2021 enligt nu gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2021 enligt 
förslaget till nya regler om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att följa upp och utvärdera det nya stödet 
2022. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att att aktualitetspröva stödet vart fjärde år. 
 
Kommunfullmäktige noterar att detta beslut ersätter samtliga tidigare regler för bidrag till 
föreningar. 
 
Välfärdsnämndens beslut 
 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar strategi och regler för stöd till ideella 
föreningar och folkbildning beslutar välfärdsnämnden att uppdraget är genomfört med 
avseende på strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
 
Välfärdsnämnden noterar att den del av uppdraget som rör översyn av taxor kommer att ske 
under innevarande mandatperiod. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-26  

 

Voteringslista: § 206 
Ärende: Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning,  2020VFN343 
 
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   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Resultat 8 5 0 
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§ 207        Dnr 2020VFN335 

Yttrande över ansökan från Aspero friskolor 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 har tidigare under vårterminen 2020 yttrat sig över 13 ansökningar. Ansökan från 
Aspero friskolor AB avser godkännande som huvudman för utökning av nationell 
idrottsutbildning (NIU) i Göteborgs kommun med 12 elever inom samhällsvetenskap och 
ekonomiprogrammet båda med inriktning tennis. 
 
Härryda kommuns bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter 
när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Hulebäcksgymnasiet har inga planer på 
att starta en NIU-utbildning med inriktning tennis. Således utgör inte Asperos satsning med 
12 elever någon påtaglig konkurrens för Härryda kommun. Asperos friskolor ABs utökande 
med tennisinriktning ses utifrån ett kommunmedborgarperspektiv som en fördel för 
kommunens ungdomar som spelar tennis på elitnivå att få en möjlighet att kombinera sin 
satsning med studier. 
 
I enlighet med Skolinspektionens instruktioner innehåller kommunens yttrande en 
konsekvensbeskrivning kring de ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser 
som kan uppstå på lång sikt (5 till 6 år) vid start av sökandes planerade utbildning. Sektorns 
förslag till yttrande bifogas skrivelsen. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse samt yttrande daterade den 24 
juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande avseende ansökan från Aspero friskolor AB från sektorn för 
utbildning och kultur som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 208        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk månadsrapport per juni 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 952,6 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 16,9 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 3 mnkr. Socialtjänst försämrar sin prognos medan utbildning 
och kultur förbättrar sin. Sektor socialtjänst prognostiserar nu ett överskott om 10,9 mnkr och 
sektor utbildning och kultur ett överskott om 6 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 6 mnkr trots att 
grundskoleverksamhetens prognos, som är negativ om 3 mnkr, kvarstår. Underskottet 
återfinns främst inom särskoleverksamheten. Även kultur och fritid visar ett mindre 
underskott. 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, barn och familj samt 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 juni 2020” framgår prognoser, avvikelser och vilka åtgärder 
sektorerna arbetar med. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 augusti 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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§ 209        Dnr 2020VFN315 

Tolkförmedlingen väst - förslag till budget och verksamhetsplan 2021-
2023  

  
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som 
medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda 
kommun blev medlem 1 januari 2019. Förbundet består idag av 40 medlemmar, VGR samt 39 
kommuner i västra götalandsregionen. Härryda kommuns politiska representation är Maria 
Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert. 
 
Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 
2021-2023 och beslutat att förslaget ska sändas till medlemskommunerna för samråd inför 
beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmötet den 27 september. 
 
Förbundets budgetomslutning för 2021 är 216 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader 
kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt 
självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning på 2,6 % för att nå en budget i 
balans. 
 
Härryda kommun köpte tjänster av Tolkförmedlingen Väst för ca 1,1 mnkr under år 2019. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen  
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslag till budget 
och verksamhetsplan 2021-2023 för Tolkförmedlingen Väst. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 210        Dnr 2020VFN287 

Svar på medborgarförslag om avgiftsfrihet för pensionärer vid besök i 
simhall i annan kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2020 i § 108 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag angående slopad simhallsavgift för pensionärer. Kommunfullmäktige 
uppdrog även åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
Förslagsställaren vill att Härryda kommun ska tillämpa samma avgiftsfrihet för pensionärers 
besök till simhallar som Göteborgs stad. Alla pensionärer som bor i Göteborg har fri entré på 
vardagar fram till klockan 14.00. Pensionärer bosatta utanför Göteborg kan köpa entrékort 
som gäller för 10 tillfällen. Dessa kort är redan rabatterade av Göteborgs stad för pensionärer 
från 550 kr till 450 kr. 
 
Om hälften av kommunens pensionärer skulle välja att nyttja möjligheten till rabatterade kort 
på 450 kr skulle kostnaden uppgå till 1,4 mnkr för Härryda kommun. Kostnaden för 
rabatterade entrékort ryms inte inom budgeten. 
 
Förvaltningens bedömning är vidare att Härryda kommuns pågående arbete med att 
tillhandahålla kostnadsfria utemiljöer såsom vandringsleder och utegym främjar fysisk 
aktivitet hos invånarna i kommunen. En annan viktig del i arbetet är det stöd som ges till 
föreningslivet exempelvis till olika pensionärsföreningar. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 8 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till skrivelse daterad den 8 juni 
2020 från sektorn för utbildning och kultur. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 211        Dnr 2020VFN314 

Uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden  

  
Den 24 juni 2020 § 185 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 
 Beslut om omedelbart omhändertagande, 13 § LVM 
 Beslut om tillfälligt utreseförbud, 31 d § LVU 

  
Med hänsyn till att majoriteten av välfärdsnämndens individärenden hanteras i 
myndighetsutskottet har från politiken framförts önskemål om att ordningen för de ledamöter 
som förordnats att fatta beslut i brådskande individärenden ska ändras. Vice ordförande i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott, Birgitta Berntsson (S), bör vid brådskande beslut 
kontaktas innan vice ordförande i välfärdsnämnden, Sven Karlsson (M). Förvaltningen ser 
inga hinder mot en sådan ändring i förordnandet. 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att det uppdrag välfärdsnämnden lämnat 
beträffande att fatta beslut i brådskande individärenden ska revideras på så sätt att Birgitta 
Berntsson (S) och Sven Karlsson (M) byter plats i uppräkningen av förordnade ledamöter, 
samt att formuleringen om att vice ordförande kontaktas när ordförande inte är anträffbar 
stryks. 
 
Förvaltningens förslag avseende uppdrag att fatta beslut i brådskande individärenden 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt Maria Kornevik Jakobsson (C), Birgitta Berntsson (S), Sven 
Karlsson (M), Siw Hallbert (S), 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. 
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Ordföranden kontaktas alltid först. Därefter kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven 
ordning. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar vidare åt Birgitta Berntsson (S), Sven Karlsson (M), Siw Hallbert 
(S), 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. 
 
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. Därefter kontaktas övriga ledamöter i ovan angiven 
ordning. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 5 augusti 2020. 
 

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 förvaltningens 
förslag. 
 
Detta beslut ersätter välfärdsnämndens beslut 24 juni 2020 § 185. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 212        Dnr 2020VFN351 

Dataskyddsombud för välfärdsnämnden  

  
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (GDPR) kom Härryda kommun, Partille 
kommun, Lerum kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela 
resurserna av minst ett centralt placerat dataskyddsombud (DSO) och ingick ett 
samverkansavtal. 
 
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, har GR 
anställt Madeleine Arvidsson Wäli. Den 2 januari 2019 § 7 utsåg välfärdsnämnden Madeleine 
Arvidsson Wäli till dataskyddsombud för välfärdsnämnden. Den 3 september 2020 avslutar 
Madeleine Arvidsson Wäli sin anställning som dataskyddsombud hos GR. 
 
GR kommer att med start den 1 augusti 2020 anställa Johan Borre som dataskyddsombud. 
Den 24 juni 2020 § 188 utsåg välfärdsnämnden Johan Borre till dataskyddsombud för 
välfärdsnämnden från och med den 1 augusti 2020. Med hänsyn till att Madeleine Arvidsson 
Wäli avslutar sin anställning som dataskyddsombud hos GR den 3 september 2020 kommer 
Johan Borre att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda kommun efter denna 
tidpunkt. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 6 juli 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden entledigar Madeleine Arvidsson Wäli från uppdraget som 
dataskyddsombud för välfärdsnämnden från och med den 3 september 2020. 
 
Välfärdsnämnden noterar att Johan Borre kommer att vara huvudansvarigt dataskyddsombud i 
Härryda kommun från och med den 4 september 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 213        Dnr 2020VFN341 

Sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2021  

  
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2021. 
 
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (15-19 februari), påsklovet vecka 14 (5-9 april) samt 
höstlovet vecka 44 (1-5 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under dessa veckor. 
 
Måndag den 11 januari 
Onsdag den 3 februari 
Onsdag den 3 mars 
Tisdag den 30 mars 
Onsdag den 28 april 
Onsdag den 26 maj 
Onsdag den 23 juni 
Onsdag den 4 augusti* 
Onsdag den 25 augusti 
Onsdag den 22 september 
Onsdag den 20 oktober 
Onsdag den 17 november 
Onsdag den 15 december 
 
* Enbart individärenden 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 23 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 214        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 2020-06-10 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 215        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 augusti 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 216        Dnr 2020VFN356 

Anmälan av ordförandebeslut - Delegation av beslutanderätt att medge 
undantag från besöksförbud på äldreboenden  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 20 juli 2020, om 
delegation av beslutanderätt att medge undantag från besöksförbud på äldreboenden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 217        Dnr 2020VFN371 

Anmälan av ordförandebeslut - Distansundervisning i Härryda kommuns 
gymnasieskola samt delegation av beslutanderätt om undervisning på 
distans för enskilda elever och lärare  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 13 augusti 2020, 
om distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola samt delegation av beslutanderätt 
om undervisning på distans för enskilda elever och lärare. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§218 
Initiativärende om vård och omsorg 
 
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om vård och omsorg daterat den 25 
augusti 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att medel avsätts för en ny 
kommunal tjänst med uppdraget att ansvara för kommunens planering och kontroll av 
personal, utbildning, information och materiel, samt intern/extern samverkan rörande de här 
listade problemen. Tjänsten avses bli permanent och under 2021 vara på heltid. Vidare yrkar 
Peter Arvidsson att välfärdsnämnden beslutar om en anslagsökning inom välfärdsnämndens 
områden rörande äldreomsorgen i vid mening, med 1,5 Mkr, riktat på sätt som anges i 
initiativärende om vård och omsorg daterat den 25 augusti. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) att 
välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. 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 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår initiativärendet om vård och omsorg. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-08-26  

 

Voteringslista: § 218 
Ärende: Initiativärende om vård och omsorg,   
 
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  
Nina Sjöstedt (SD), ledamot  X  
Resultat 11 2 0 
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