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Rådasjön kl. 16:00-19.44, 19.49-22:39116:00-19.44,9-22:396:00-19.44,

Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) (kl. 16:00-19:16) §§291-295 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) (kl. 16:00-21:11) §§291-297, §§299-303 
Katia Petkova (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Tommy Brundin (M) §§296-297, §§299-316 ersätter Ulrika Nordenstam (M) 
Per Olov Risman (SD) §§304-316 ersätter Nina Sjöstedt (SD) 

Tommy Brundin (M) §§291-295 
Andreas Fransson (M) 
Anita Anger (L) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
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Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Oskar Sköld (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) §§291-297, §§299-303 

Övriga närvarande Per Vorberg (M) (adjungerad, kommunstyrelsens ordförande) §§291-297, 
§§299-306
David Dinsdale (L) (adjungerad, kommunstyrelsens vice ordförande)
§§291-297, §§299-306
Patrik Linde (S) (adjungerad, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande)
§291, §§296-297, §§299-316
Agneta Svensson (personalföreträdare)
Bo Henriksson (personalföreträdare)
Anna Carlsson (personalföreträdare)
Peter Lönn (kommundirektör)
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten)
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur)
Bo Ekström (ekonomichef) §§291-297, §§299-306
Anders Pettersson (personalchef)
Birgitta Flärdh (utvecklingschef)
Camilla Ahlin (verksamhetschef för gymnasiet )
Emelie Ivarson (kommunsekreterare)
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskolan) §§291-295
Kerstin Carlsson (verksamhetschef för förskolan) §§291-294
Maria Karlsson (kulturskolechef) §§291-294
Susanna Eskilsson Juhlin (verksamhetschef för kultur och fritid) §§291-
297, §§299-303
Eva-Maria Smith (sektorsekonom) §§291-297, §§299-306
Sofia Wallén Claesson (sektorsekonom) §§291-297, §§299-306

Utses att justera Siw Hallbert 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-12-18   11:00 

Protokollet omfattar §§291-297, §§299-316
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 291 Fastställande av föredragningslistan 
§ 292 Information om modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

§ 293 Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, grundskolan och 
gymnasiet 

§ 294 Redovisning av genomlysning av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning 
och studiehandledning inom centrum för flerspråkigt lärande 

§ 295 Information om plan för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet 
§ 296 Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden 

§ 297 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för införande av valfrihetssystem i 
kulturskolan med externa utförare 

§ 299 Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling och arbete för 
trygghet och studiero höstterminen 2020 

§ 300 Förslag till revidering av välfärdsnämndens delegationsordning 
§ 301 Ekonomisk uppföljning 2020 - välfärdsnämnden 
§ 302 Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun 
§ 303 Initiativärende avseende hur etableringar av grundskola ska hanteras 

§ 304 Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet 

§ 305 Statistiska uppgifter 2020 
§ 306 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning 

§ 307 Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt stänga årskurs 5  Rävlandaskolan och 
bedriva utbildning på distans 

§ 308 Anmälan av ordförandebeslut - Tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom 
skolområdet enligt förordning 2020:115 

§ 309 Anmälan av ordförandebeslut - Båtsmanskolan, Tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115 

§ 310 Delgivningar 2020 

§ 311 Anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115 

§ 312 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig begränsning av antal deltagare i den 
dagliga verksamhetens lokaler 

§ 313 
Anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta bland personal enligt 
förordning 2020:115 

§ 314 Initiativärende om "Sveriges bästa skola?" 
§ 315 Initiativärende om julbonus 
§ 316 Initiativärende om stängning av skolor 
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§291 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nytt ärende om anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis stängning 
av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115 tas upp som ärende 19. 
 
Nytt ärende om anmälan av ordförandebeslut om tillfällig begränsning av antal deltagare i den 
dagliga verksamhetens lokaler tas upp som ärende 20. 
 
Nytt ärende om anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis stängning 
av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta bland personal enligt 
förordning 2020:115 tas upp som ärende 21. 
 
Initiativärende avseende hur etableringar av grundskola ska hanteras tas upp som ärende 11b. 
 
Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun tas upp som ärende 11c. 
 
Initiativärende om Sveriges bästa skola tas upp som ärende 22. 
 
Initiativärende om julbonus tas upp som ärende 23. 
 
Initiativärende om stängning av skolor tas upp som ärende 24. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§292 
Information om modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet 
 
Bo Ekström, ekonomichef samt Päivi Malmsten sektorschef för utbildning, kultur och fritid 
informerar om modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§293 
Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, grundskolan 
och gymnasiet 
 
Kerstin Carlsson, verksamhetschef för förskola, Paula Palmdahl, verksamhetschef för 
grunskolan och Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet informerar om rätt till 
utbildning och närvaro i förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 294        Dnr 2020VFN484 

Redovisning av genomlysning av mottagningsenheten samt 
modersmålsundervisning och studiehandledning inom centrum för 
flerspråkigt lärande  

  
Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskola informerar om redovisning av genomlysning 
av mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och studiehandledning inom centrum 
för flerspråkigt lärande. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagande av budget och verksamhetsplan för 
2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med genomlysning av 
mottagningsenheten samt modersmålsundervisning och studiehandledning inom centrum för 
flerspråkigt lärande. Denna tjänsteskrivelse syftar till att redovisa för välfärdsnämnden 
förvaltningens genomlysning. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget att genomföra en genomlysning är genomfört. 
Genomlysningen har visat att modersmålsundervisning och studiehandledning i huvudsak 
fungerar väl i Härryda kommun och att eleverna därmed får den undervisning som de har rätt 
till enligt skollagen (2010:800). Förvaltningen gör dock bedömningen att det finns behov av 
att effektivisera administrationen gällande detta så att eleverna ännu snabbare får tillgång till 
modersmålsundervisning och studiehandledning. 
 
Förvaltningen bedömer vidare att det behöver vidtas vissa åtgärder med anledning av det som 
framkommit av genomlysningen av mottagningsenhetens verksamhet. Dessa åtgärder handlar 
om att eleverna snabbare ska placeras vid en skolenhet med en rektor som ansvarar för deras 
hela skolsituation enligt skollagen, att eleverna får mer undervisning i vissa ämnen samt att 
säkerställa att reglerna gällande anpassad timplan följs för varje elev. Förvaltningen bedömer 
att rollerna mellan ansvarig rektor och mottagningsenheten behöver tydliggöras så att 
samordningen av elevernas undervisning samt bedömning och dokumentation av deras 
kunskaper säkerställs. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 4 
november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

8 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
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§ 295        Dnr 2020VFN546 

Information om plan för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet  

  
Lena Lager, sektorschef för socialtjänst informerar om plan för inflyttning på det nya 
äldreboendet på Säteriet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 296        Dnr 2020VFN284 

Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden  

  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen i verksamhetsplan för 2020–2022 antagen den 6 
november 2019 § 256 att arbeta med att införa valfrihetsystem enligt lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem inom äldreboenden. Förvaltningen har undersökt förutsättningarna för ett 
införande och bedömer att ett införande är möjligt med start den 1 april 2022. Förvaltningen 
noterar också ett behov av tydligare reglementen gällande ansvarsfördelningen mellan 
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden i fråga om valfrihetssystem. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 9 november 2020. 
  
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett 
valfrihetssystem för äldreboenden med start den 1 april 2022. Maria Kornevik Jakobsson 
yrkar vidare att välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens 
och kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna 
avseende valfrihetssystem samt att välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämnden avslår Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Siw Hallberts 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 Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att inrätta ett valfrihetssystem för äldreboenden med start den 1 
april 2022. 
 
Välfärdsnämnden noterar att det bör göras en översyn av välfärdsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen beträffande ansvarsfördelningen mellan nämnderna avseende 
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valfrihetssystem. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
Bilaga 2 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 296 
Ärende: Inrättande av valfrihetssystem för äldreboenden,  2020VFN284 
 
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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 2 till protokollet 2020-12-16 § 296 

 

Skriftlig reservation avseende ärende - § 296  

Plan för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet 

 

Hela den socialdemokratiska gruppen i välfärdsnämnden reserverar sig mot beslutet om planen   

för inflyttning på det nya äldreboendet på Säteriet. 
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§ 297        Dnr 2020VFN492 

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för införande av 
valfrihetssystem i kulturskolan med externa utförare  

  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagandet av budget och verksamhetsplan för 
2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med en utredning som 
visar på förutsättningarna för införande av valfrihetssystem i kulturskolan med extern 
utförare. Denna skrivelse är en redovisning av det uppdraget. 
 
Dessutom innehåller välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023, antagen den 18 
november 2020 § 268, målet att det ska finnas fler utförare inom kulturskolan under 2021. 
Förvaltningens arbete med målet kommer redovisas till nämnden. 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning av förutsättningar för valfrihet i kulturskolan. Inom 
ramen för denna utredning har förvaltningen tagit del av modeller med valfrihet från andra 
kommuner. 
 
Kulturskolan erbjuder barn och unga mellan fem och tjugo år kurser i bild, dans, musik och 
teater. I musik erbjuds femton olika sång- och instrumentkurser där även kör, ensemble- och 
orkesterspel ingår. Verksamheten når ut till och engagerar deltagare i hela kommunen. Alla 
kursdeltagare erbjuds delta i någon form av publikt evenemang varje termin eller år. 
 
De valfrihetssystem som finns i kommunen inom bland annat skola och omsorg regleras av 
speciallagstiftning för respektive område: Lagen om valfrihet (2008:962), LOV, gäller för 
social verksamhet och skollagen (2010:800) reglerar skolpeng till privata utförare inom 
förskola och skola. Ett eventuellt införande av valfrihetssystem inom kulturskolans 
verksamhet, hanteras istället inom ramen för lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
LOU, eller genom auktorisation. 
 
Förvaltningen ser att det finns goda förutsättningar för fler aktörer i Härryda kommun att 
bedriva kulturpedagogisk verksamhet. Olika vägval i arbetet för att möjliggöra för fler 
utförare inom kulturskoleverksamheten får olika ekonomiska och organisatoriska 
konsekvenser, vilka behöver beaktas i det fortsatta arbetet. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 16 
november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 299        Dnr 2020VFN481 

Uppföljning av rapporterade anmälningar om kränkande behandling och 
arbete för trygghet och studiero höstterminen 2020  

  
En uppföljning av anmälningar vid misstanke om kränkande behandling ska enligt 
välfärdsnämndens årsplan göras två gånger per år samt när nämnden begär det. 
 
Föreliggande rapport innehåller en uppföljning av anmälan vid misstanke om kränkande 
behandling mellan 1 januari och 31 oktober 2020. Under denna period har det inkommit 502 
anmälningar till huvudman om kränkande behandling varav det i 18 specifikt nämns rasistiska 
kränkningar och verbala hot i 15 av dem. Vidare följer även en sammanställning av statistik 
från tidigare år. 
 
Under 2019 har förvaltningen arbetat för att öka rapporteringsfrekvensen till huvudmannen. 
Administrationen kring rapporteringen har förenklats. Genom de delegationsbeslut som 
rapporterades under 2019 framgår att 46 procent av anmälningar avseende misstänkt 
kränkande behandling hade utretts. Under våren 2020 steg siffran till 64 procent. För 2020 
ligger rapporteringsfrekvensen 31 oktober 2020 på 56 procent. Den lägre siffran kan bero på 
en tillfällig eftersläpning av att anmäla delegationsbeslut till huvudmannen under den rådande 
situationen med coronapandemin. 
 
Skolorna har arbetat med begreppet studiero tillsammans med eleverna. Flera skolor 
rapporterar att elevernas förståelse har ökat när det handlar om hur man själv är en del i att 
skapa studiero, både för sig själv och andra elever. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 24 november 
2020. 
 

Beslut 

Välfärdnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 300        Dnr 2020VFN400 

Förslag till revidering av välfärdsnämndens delegationsordning  

  
Välfärdsnämndens nuvarande delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 2 januari 
2019 § 4. Den 6 november 2019 § 255 gjordes en översyn, och sedan dess har 
delegationsordningen kontinuerligt uppdaterats utifrån förändringar i lagstiftningen. 
 
Sedan översynen i november 2019 har det vuxit fram ett behov av att på nytt se över 
delegationsordningen. I huvudsak föreslås tre kategorier av ändringar; tillkommande 
delegationsärenden, ändring av beslutsnivåer, samt utökning av delegation. Ändringar föreslås 
även utifrån organisations- och verksamhetsförändringar, samt ändringar i lagstiftning. En 
översyn har även gjorts utifrån gällande författningar vilket innebär förslag till redaktionella 
ändringar. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 25 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar delegationsordning för välfärdsnämnden enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 301        Dnr 2020VFN28 

Ekonomisk uppföljning 2020 - välfärdsnämnden  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 970,0 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 36,5 mnkr. Detta innebär en förbättring jämfört 
med förra prognosen med drygt 13 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sin prognos. 
 
Utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 16 mnkr vilket är en förbättring 
jämfört med delåret om 7,5 mnkr. Förbättringarna återfinns främst inom förskolan och 
gymnasieverksamheten. Grundskolan visar däremot fortfarande ett underskott trots färre 
elever än budgeterat och det beror på ökade kostnader för särskoleverksamheten och 
tillhörande skolskjuts. Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda 
boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre 
än förväntat. 
 
I prognosen räknar socialtjänsten med att den pågående pandemin kommer att generera 
merkostnader med cirka 17,2 mnkr totalt. Merkostnaderna avser främst personlig 
skyddsutrustning, bemanning inom äldreboenden och hemtjänst samt vikarier. Sektorn 
bedömer att staten kommer att ersätta kommunens merkostnader för verksamheter inom 
hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd v covid-19. På sikt bedömer sektorn att 
kostnader för försörjningsstöd, placeringar av barn och unga samt relationsvåld kan komma 
att öka. Utbildning, kultur och fritid har merkostnader för vikarier inom grundskolan om 2,5 
mnkr som är en konsekvens av pandemin. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, kultur och fritid samt hälsa och bistånd. 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. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 10 augusti 2020. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer prognosen och uppdrar inte åt förvaltningen att vidta ytterligare 
åtgärder. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 302        Dnr 2020VFN579 

Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun  

  
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om etablering av skolor i Härryda 
kommun daterat den 16 december 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) och Inga-Lena Persson 
(MP) att välfärdsnämnden beslutar:  

 att omtag görs hur nya skolor skall etableras; 
 att arbetet med att etablera IES i Djupedalsäng stoppas; vi vet inte om det är möjligt 

att nybygga någonting alls på den föreslagna platsen, med hänsyn till den kommande 
järnvägen och att fortsatt planering kan innebära bortkastade skattemedel; 

 att friskolor som önskar etablera sig i Härryda kommun bjuds in för att presentera sig 
för: företrädare för alla politiska partier representerade i Kommunfullmäktige i 
Härryda; företrädare från administrationen insatta i skolfrågor; rektorer och 
personalföreträdare för kommunala skolor; även företrädare våra kommunala skolor 
får presentera hur de vill driva framtidens skola i Härryda, kanske kan skolföreträdare 
inspireras av varandra; 

 att parallellt med arbetet gör kommunen klart den stora översynen av kommunens 
skolbyggnader som är påbörjad; då genomgången är klar vet vi mer om status och 
kostnader för att fortsätta driva skolor i befintliga lokaler och/eller om vi behöver 
bygga nya skolbyggnader; 

 att förvaltningen gör en kalkyl, konsekvensanalys och laglighetsprövning av hur 
skolpengen och kostnaden per elev påverkas av att man låter friskolor driva 
verksamhet i kommunens lokaler; 

 att friskolor i första hand lokaliseras där effektiv kollektivtrafik är utbyggd eller på sikt 
kommer att byggas ut; 

 att friskolor om möjligt lokaliseras centralt i tätorter, men på ett sådant sätt att boende 
kring lokaliseringen ej upplever störningar av de olika orsaker som kan antas vara 
möjliga; 

 att Härryda kommun så långt som möjligt, kräver att friskolor vid etablering ska 
acceptera samma öppenhet som kommunala skolor; 

 att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun särredovisar 
budgeterade intäkter och utgifter kopplade till sina verksamheter i Härryda kommun; 

 att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun, finansierar 
verksamheten med eget kapital, så skattebetalare ej är med och betalar finansiella 
kostnader; 
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 att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan och återkomma med realiserbarhets- 
och konsekvensbeskrivning av förslagen ovan; VFN remitterar de beslut som bara 
kommunstyrelsen har rådighet över till kommunstyrelsen; 

 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar 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 7 ledamöter röstar Ja och 6 röstar Nej. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande om etablering av skolor i Härryda 
kommun. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), Bilaga 4 skriftlig reservation, Siw Hallbert 
(S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum

2020-12-16 

Voteringslista: § 302 
Ärende: Initiativärende om etablering av skolor i Härryda kommun,  2020VFN579 

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 
Kristina Andrén (M), ledamot X 
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X 
Birgitta Berntsson (S), ledamot X 
Jonas Andersson (S), ledamot X 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
Nina Sjöstedt (SD), ledamot X 
Katia Petkova (M), ersättare X 
Tommy Brundin (M), ersättare X 
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 4 till protokollet 2020-12-16 § 302  

1 

Reservation Ärende 11 b VFN Härryda 2020-12-16 

Under information och debatt i sakfrågan framkom under nämndmötet ytterligare information som 
styrker att bifogat initiativ är en bättre väg framåt för Härryda kommun. Att initiativet inte blev 
antaget riskerar stora onödiga kostnader för våra skattebetalare och utdragna rättsprocesser som 
inte är till nackdel för invånare i kommunen och orsakar ytterligare splittring. /Peter Arvidsson (sd) 

Nämndinitiativ 

Välfärdsnämnden Härryda 2020-12-16 

Etablering av skolor i Härryda kommun.  

Givet den nya information och analys som framkommit senaste tiden bland annat i 
skriften ”Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till modell för lokalersättning för kommunal 
och fristående verksamhet” 2020KS 686 och ”Lokalresursplan 2021-25” beslutad i Kommunstyrelsen 
2020-10-22.”   

Sammanfattningsvis har företrädare för majoriteten föreslagit att utreda att nyetablerade friskolor i 
ny byggnad enligt undantagsregler skall få högre ersättning för lokaler än vi har i snitt i kommunen. 
Det finns således förslag om att ändra kommunens ersättningsmodell så att friskolor som etablerar 
sig i kommunen kan få mer ersättning än de skulle ha fått om vi behållit nuvarande regelverk.  

___________________ 

I skriften ”Redovisning av uppdrag…” 
https://www.harryda.se/download/18.1ed957041759290336a8cc4b/1605273058110/17.pdf                  
kan man läsa: 

”En övergång från huvudregel till undantagsregel riskerar att ge ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. En ny förskola eller skola skulle kunna innebära ett överskott av lokaler.” ... 

...” En ersättningsmodell i enlighet med den ovan beskrivna riskerar att öka de kommunala 
kostnaderna.” 

 

Vidare står det i ett utdrag ur redovisningen: 

 

Under rubriken konsekvensbeskrivning kan man läsa: 

...” Föreslagen modell kan underlätta för fristående verksamhet att etablera sig i kommunen. 
Samtidigt finns juridiska och ekonomiska risker förknippade med att frångå huvudregeln, både för 
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Bilaga 4 till protokollet 2020-12-16 § 302  

2 

den kommunala verksamheten och för den fristående huvudmannen som önskar etablera sig i 
kommunen.”... 

...”Den politiska inriktningen är däremot tydlig i fråga om intresset av alternativa utförare. 
Förvaltningen har inte sett någon rättslig prövning av huruvida detta intresse kan motivera en 
tillämpning av undantagsregeln, när elevantalet inte utgör något behov.” 

________________ 

Frågan om friskolor skall etablera sig i kommunen har kommit att i alltför stor utsträckning bli en 
lokalfråga. Kommunen har goda upplåningsmöjligheter och gott om skollokaler, ja till och med ledig 
kapacitet. 

Många engagerade invånare och politiker har haft synpunkter både på framtida utförare och 
lokalisering av nya skolor. Vi i sverigedemokraterna har tagit till oss detta och presenterar nedan ett 
förslag till lösning som givet det nya kunskapsläget och de åsikter som framkommit borde ha god 
chans att vinna bred politisk enighet och ena istället för splittra de olika läger som bildats i frågan.  

 

Sverigedemokraterna i Härryda har en lösning som förvaltningen får i uppdrag att utreda 

Sverigedemokraterna i Härryda ser principiellt och gärna att fler friskolor etablerar sig i kommunen. 
Men vi ser ingen anledning till att de skall bli dyrare för oss skattebetalare, och hanteringen skall ske 
öppet och transparent med oss invånares bästa för ögonen.  

I dag är det en infekterad debatt om dels huruvida var hur och vem som skall bygga nya skolor och 
det förekommer anklagelser som korruption. Vi vill från agendan ta bort de delar av besluten som 
ger och kan ge sådana problem och istället diskutera kärnfrågan: Vem skall vara huvudman och ha 
förtroendeuppdraget för att undervisa och ge omsorg till våra barn?  

Skolaktörer med vinstintresse anger procentuell kapitalavkastning som ett viktigt mål. Om vi erbjuder 
friskolor att etablera sig i kommunen där kommunen står för en stor del av baskostnaderna är det 
bara på en mindre del av omsättningen de har möjlighet att få ett överskott. Den faktiska vinsten i 
kronor räknat blir betydligt lägre då omsättningen blir lägre, kostnaden för oss skattebetalare blir i 
och med det lägre. 

Om kommunen står för lokaler kan friskolan fokusera helt på kärnverksamheten som kan bedrivas i 
befintliga eller nya lokaler, beroende på hur vår lokalsituation ser ut. En viktig bonus är, förutom att 
vi slipper betala vinst för själva lokalen, att vi slipper ge pengar till externa fastighetsägare som ofta 
äger och driver själva skolbyggnaden och hyr ut till friskolan med marginal. Genom vårt yrkande blir 
det färre mellanhänder och lägre kostnader för oss vanliga skattebetalare. 

Konceptet går att utveckla ytterligare så att även icke undervisningsrelaterade inventarier och 
utrustning tillhandahålls av kommunen för utföraren. Denne kan på så vis fokusera på sin 
kärnverksamhet och locka ytterligare kvalificerade lärare till kommunen. Tydlig gränsdragning 
utarbetas för vad som är undervisningsrelaterat och ingår i friskolans koncept, i samsyn med aktuell 
friskola. 

Vi gillar konkurrens och att vi måste få in influenser utifrån för att skapa en ännu bättre 
skolverksamhet i kommunen. Yrkandet nedan gör om det beviljas att befintliga kommunala skolor får 
konkurrens på ett positivt och mer rättvist sätt och förhoppningsvis bidrar till att skapa en ännu 
bättre skola för våra barn i Härryda kommun. 
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Bilaga 4 till protokollet 2020-12-16 § 302  
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Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

 att omtag görs hur nya skolor skall etableras; 
 

 att arbetet med att etablera IES i Djupedalsäng stoppas; vi vet inte om det är möjligt att 
nybygga någonting alls på den föreslagna platsen, med hänsyn till den kommande 
järnvägen och att fortsatt planering kan innebära bortkastade skattemedel;  
 

 att friskolor som önskar etablera sig i Härryda kommun bjuds in för att presentera sig 
för: företrädare för alla politiska partier representerade i Kommunfullmäktige i Härryda; 
företrädare från administrationen insatta i skolfrågor; rektorer och personalföreträdare 
för kommunala skolor; även företrädare våra kommunala skolor får presentera hur de 
vill driva framtidens skola i Härryda, kanske kan skolföreträdare inspireras av varandra; 
 

 att parallellt med arbetet gör kommunen klart den stora översynen av kommunens 
skolbyggnader som är påbörjad; då genomgången är klar vet vi mer om status och 
kostnader för att fortsätta driva skolor i befintliga lokaler och/eller om vi behöver bygga 
nya skolbyggnader; 
 

 att förvaltningen gör en kalkyl, konsekvensanalys och laglighetsprövning av hur 
skolpengen och kostnaden per elev påverkas av att man låter friskolor driva verksamhet 
i kommunens lokaler; 

 att friskolor i första hand lokaliseras där effektiv kollektivtrafik är utbyggd eller på sikt 
kommer att byggas ut; 

 att friskolor om möjligt lokaliseras centralt i tätorter, men på ett sådant sätt att boende kring 
lokaliseringen ej upplever störningar av de olika orsaker som kan antas vara möjliga; 

 att Härryda kommun så långt som möjligt, kräver att friskolor vid etablering ska acceptera 
samma öppenhet som kommunala skolor; 

 att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun särredovisar 
budgeterade intäkter och utgifter kopplade till sina verksamheter i Härryda kommun; 

 att Härryda kommun begär att friskolor vid etablering i Härryda kommun, finansierar 
verksamheten med eget kapital, så skattebetalare ej är med och betalar finansiella 
kostnader; 

 att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta en plan och återkomma med 
realiserbarhets- och konsekvensbeskrivning av förslagen ovan; VFN remitterar de beslut 
som bara kommunstyrelsen har rådighet över till kommunstyrelsen; 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson Ledamot VFN  

Nina Sjöstedt Ledamot VFN  

Per Olov Risman Ersättare VFN 

2020-12-14
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§ 303        Dnr 2020VFN581 

Initiativärende avseende hur etableringar av grundskola ska hanteras  

  
Från Inga-Lena Persson (MP) föreligger initiativärende avseende hur etableringar av 
grundskola ska hanteras daterat den 16 december 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Sven 
Karlsson (M), Ing-Marie Rydén Höök (L), Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Birgitta 
Berntsson (S) och Peter Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta 
fram en beskrivning av hur processen för etablering av skolor inom kommunen ska 
genomföras både där kommunen eller en annan aktör är huvudman. Utifrån en utredning om 
hur planeringsarbetet bedrivits angående förslag till etablering av Internationella Engelska 
Skolan i Mölnlycke ställs ett förslag på hur frågor om etablering av kommunala och fristående 
skolor ska behandlas i framtiden. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en beskrivning av hur processen för 
etablering av skolor inom kommunen ska genomföras både där kommunen eller en annan 
aktör är huvudman. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 304        Dnr 2020VFN535 

Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet  

  
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet Redovisning av uppdrag om att ta fram förslag till 
modell för lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet till välfärdsnämnden för 
att inhämta synpunkter inför kommunstyrelsens behandling av ärendet på sammanträdet den 7 
januari 2021.   
 
I Härryda kommun beräknas bidraget till fristående verksamhet efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten, i enlighet 
med den huvudregel som finns angiven i 14 kap. 6 § skolförordningen (2011:185). Eftersom 
kommunen generellt har låga lokalkostnader, kan det innebära ekonomiska svårigheter för 
andra utförare att etablera sig med nybyggda skollokaler i kommunen.   
 
I skolförordningen finns också en undantagsregel beskriven, som möjliggör en högre 
ersättning för lokalkostnader. Undantagsregeln kan tillämpas om det finns särskilda skäl, där 
intresset av att utbildning med en enskild huvudman kan etableras utgör ett sådant skäl. I 
remissen är en möjlig ersättningsmodell för kostnader avseende nybyggda 
skollokaler beskriven, omfattande verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem.  
 
Sammantaget kan konstateras att den föreslagna ersättningsmodellen skapar förutsättningar 
för genomförande av den politiskt beslutade inriktningen. För välfärdsnämnden, i egenskap av 
huvudman för den kommunala skolverksamheten, innebär etablering av friskolor även krav på 
anpassningar och omställning i den egna verksamheten, vilket innebär ökade kostnader och 
ibland negativa konsekvenser för enskilda. Detta behöver dock ses i ett sammanhang om 
långsiktig utveckling i kommunen. Omställningen mot ökad valfrihet genom fler privata 
utförare kan uppfattas som negativt kännbar under en övergångsperiod, men kommer med 
vidtagna åtgärder sannolikt att kunna balanseras över tid.   
 
Förvaltningen gör bedömningen att förslaget till modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kan tillstyrkas under förutsättning att välfärdsnämnden kompenseras 
för ökade lokalkostnader i samband med nybyggda skollokaler. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 2 december 
2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
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Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 20:25-20:31. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Peter Arvidsson (SD) i första hand återremiss till 
förvaltningen för att utreda juridiska konsekvenser av att införa ett nytt lokalersättnings 
system. Att man utreder var det faktiska beslutet om lokalbidrag borde tas. I andra hand yrkar 
Siw Hallbert med instämmande av Peter Arvidsson avslag. 
 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar i första hand återremiss till förvaltningen för att avvakta 
resultatet av den statliga utredningen SOU 2020:28, En mer likvärdig skola minskad 
segregation och förbättrad resurstilldelning. Inga-Lena Persson instämmer i andra hand i Siw 
Hallberts yrkande om avslag. 
 
Ing-Marie Rydén Höök (L) yrkar på tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och 
fristående verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som 
kriterium, samt att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda 
undantagsregeln tydliggörs. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:29-21:33. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet 
kommer ordförande ställa proposition på Siw Hallberts förslag om återremissyrkande mot 
avslag och Inga-Lena Perssons återremissyrkande mot avslag. Om välfärdsnämnden beslutar 
att avgöra ärendet idag kommer ordförande ställa Maria Kornevik Jakobssons yrkande mot 
avslag. Därefter kommer ordförande ställa proposition på Ing-Marie Rydéns tilläggsyrkande 
mot avslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
 
Återremiss mot avgöra idag 
Efter ställd proposition på återremiss och avgörande idag finner ordförande att 
välfärdsnämnden beslutat avgöra ärendet idag. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att ärendet 
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avgörs idag röstar Ja. Den som bifaller att ärendet återremitteras röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 5 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att avgöra ärendet idag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons yrkande och Siw Hallberts avslagsyrkande 
Efter ställd proposition på Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts 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 Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 6 röstar Nej och 1 avstår. Bilaga 6 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således med ordförandens utslagsröst beslutat att bifalla Maria 
Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 21:36-21:40. 
 
Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande 
Efter ställd proposition på Ing-Marie Rydén Hööks yrkande mot avslag finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller att Ing-Marie 
Ryden Hööks yrkande avslås röstar Ja. Den som bifaller Ing-Marie Rydén Hööks yrkande 
röstar Nej. Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja, 7 röstar Nej. Bilaga 
7 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Ing-Marie Rydén Hööks tilläggsyrkande. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden tillstyrker modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet med tillägget att modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet kompletteras så att kommunens behov utav skolplatser ingår som kriterium, samt 
att de juridiska möjligheterna för Härryda kommun att använda undantagsregeln tydliggörs. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD),Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), 
Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 8 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Voteringslista: § 304 
Ärende: Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet,  2020VFN535 
 
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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot   X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 6 1 

Bilaga 7 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-12-16  

 

Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot  X  
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 6 7 0 
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Bilaga 8 till protokollet 2020-12-16 § 304 

 

Motivering till reservation från Miljöpartiet de gröna Härryda gällande förslag till modell för 
lokalersättning för kommunal och fristående verksamhet 

Miljöpartiet anser att det är mycket olämpligt att hasta fram ett beslut i frågan om ändrad modell för 
lokalersättning. Den pågående statliga utredningen, SOU 2020:28, En mer likvärdig skola-minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, har som ett av förslagen en översyn över 
ersättningar till fristående skolor. Härryda kommun bör avvakta resultatet av denna utredning innan 
beslut fattas om lokalersättning och på så sätt skapa förutsättningar för en modell som passar in i 
frågan om skolersättning i ett helhetsperspektiv.  

Förslag ur utredningen: 

”En förändring ska genomföras av hur ersättningen till enskilda huvudmän, den s.k. skolpengen, 
beräknas. Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika 
ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i 
kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något 
utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.” 

Att hantera ärendet utan krav på ett snabbt beslut ger även möjlighet att hinna skapa klarhet i 
kvarstående juridiska oklarheter.  

Att skynda fram ett beslut angående lokalersättningen kan inte motiveras av att det finns ett stort 
behov av att etablera en ny grundskola och därmed vara i behov av att ha denna fråga skyndsamt 
klarlagd. Citat ur Yttrande över förslag till modell för lokalersättning för kommunal och fristående 
verksamhet: ”Enligt lokalresursplanen bedöms inte finnas behov av fler skolplatser de närmaste fem 
åren. Befolkningsprognosen för Härryda kommun visar ett vikande elevantal i ett tioårsperspektiv.” 

Misstanken om att behovet av ett snabbt beslut har att göra med att skapa goda incitament och 
bana vägen för en ansökan om etablering från Internationella Engelska skolan bekräftades under 
mötet och visar på ännu ett exempel på en olämplig hantering av denna infekterade fråga. 

Inga-Lena Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 305        Dnr 2020VFN273 

Statistiska uppgifter 2020  

  
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per september 2020. 
 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 306        Dnr 2020VFN493 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 23 november 2020, 
om fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns gymnasieskola. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 307        Dnr 2020VFN538 

Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt stänga årskurs 5  
Rävlandaskolan och bedriva utbildning på distans  

  
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yttrande 
Peter Arvidsson (SD meddelar att han vill lämna en protokollsanteckning med följande 
innehåll " Välfärdsnämnden har stort ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19 i 
Härryda kommun. Välfärdsnämnden har som huvudman, som jag tidigare påpekat, större 
befogenheter än förvaltningen och rektorer att agera och det bör ordförande nyttja för att 
minska spridning av covid-19. Enskilda ledamöter har inte den insyn som krävs för att fatta 
nödvändiga beslut men vad som framkom under mötet finns smitta på fler skolor/årskurser än 
de som hittills stängts genom ordförandebeslut. Ordföranden som har den insyn och dagliga 
inblick i verksamheten bör bara mer aktiv och efter samråd med smittskyddsläkare genom 
ordförandebeslut stänga verksamheter och bedriva distansundervisning istället. Jag erbjuder 
mig som ledamot få de dagliga rapporterna och deltaga i nödvändiga beslut." Ordföranden 
medger att protokollsanteckning får lämnas. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 26 november 
2020, om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 gällande skolenhet Rävlandaskolan. 
 
Protokollsanteckning 
Välfärdsnämnden har stort ansvar för att förhindra smittspridning av covid-19 i Härryda 
kommun. Välfärdsnämnden har som huvudman, som jag tidigare påpekat, större befogenheter 
än förvaltningen och rektorer att agera och det bör ordförande nyttja för att minska spridning 
av covid-19. Enskilda ledamöter har inte den insyn som krävs för att fatta nödvändiga beslut 
men vad som framkom under mötet finns smitta på fler skolor/årskurser än de som hittills 
stängts genom ordförandebeslut. Ordföranden som har den insyn och dagliga inblick i 
verksamheten bör bara mer aktiv och efter samråd med smittskyddsläkare genom 
ordförandebeslut stänga verksamheter och bedriva distansundervisning istället. Jag erbjuder 
mig som ledamot få de dagliga rapporterna och deltaga i nödvändiga beslut. Peter Arvidsson 
(SD) 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 308        Dnr 2020VFN553 

Anmälan av ordförandebeslut - Tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 2 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 gällande skolenhet Djupedalskolan. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning ordförandebeslut daterat den 3 december 2020, 
om vissa undantag från distansundervisning. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 309        Dnr 2020VFN559 

Anmälan av ordförandebeslut - Båtsmanskolan, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 3 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 gällande skolenhet Båtsmansskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 

40 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 310        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Granskning av delårsbokslut 2020 samt utlåtande 
 Härryda kommuns redovisning till Skolinspektionen av förbättringsåtgärder efter 

regelbunden kvalitetsgranskning i Landvetterskolan 6-9 A-C 
 Informationsbrev inför Skolinspektionens granskning med anledning av 

coronapandemin, Landvetterskolan 
 Informationsbrev inför Skolinspektionens granskning med anledning av 

coronapandemin, Skinnefjällskolan 
 Informationsbrev inför Skolinspektionens granskning med anledning av 

coronapandemin, Högadalskolan 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 311        Dnr 2020VFN570 

Anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 8 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 
2020:115 gällande skolenhet Ekdalaskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 312        Dnr 2020VFN571 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig begränsning av antal deltagare 
i den dagliga verksamhetens lokaler  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 9 december 2020, 
om tillfällig begränsning av antal deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 313        Dnr 2020VFN577 

Anmälan av ordförandebeslut - Ekdalaskolan, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 14 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115 gällande skolenhet Ekdalaskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 314        Dnr 2020VFN582 

Initiativärende om "Sveriges bästa skola?"  

  
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om Sveriges bästa skola daterat den 16 
december 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Per Olov Risman (SD) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämnden bordlägger initiativärendet gällande Sveriges bästa skola till sammanträdet 
den 11 januari 2021. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på bordläggning finner ordföranden att välfärdsnämnden beslutat 
bordlägga ärendet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden bordlägger initiativärendet gällande Sveriges bästa skola till sammanträdet 
den 11 januari 2021. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§315 
Initiativärende om julbonus 
 
Från Jonas Andersson (S) framställs på sammanstädet initiativärende om julbonus. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Jonas Andersson (S) yrkar med instämmande av Birgitta Berntsson (S) att välfärdsnämnden 
beslutar att alla anställda i inom välfärdsnämndens budgetansvar får en julbonus på 1500 
kronor. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår Jonas Anderssons yrkande. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Jonas Anderssons 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 Jonas Anderssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 9 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej. Bilaga 9 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Yttrande 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att han vill lämna en protokollsanteckning med följande 
innehåll "Det var tydligt under mötet att förslaget bör genomarbetas ytterligare innan beslut 
tas i sakfrågan om julbonus." 
Ordföranden medger att protokollsanteckning får lämnas 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att avslå förslaget att alla anställda i inom välfärdsnämndens 
budgetansvar får en julbonus på 1500 kronor. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jonas Andersson (S). 
Protokollsanteckning 
Det var tydligt under mötet att förslaget bör genomarbetas ytterligare innan beslut tas i 
sakfrågan om julbonus. Peter Arvidsson (SD) 
 

---------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum

2020-12-16 

Voteringslista: § 315 
Ärende: Initiativärende om julbonus,  

Bilaga 9 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 
Kristina Andrén (M), ledamot X 
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X 
Inger Axelsson (KD), ledamot X 
Birgitta Berntsson (S), ledamot X 
Jonas Andersson (S), ledamot X 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot X 
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 
2020-12-16 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§316 
Initiativärende om stängning av skolor 
 
Från Peter Arvidsson (SD) framställs på sammanstädet initiativärende om stängning av 
skolor. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämnden beslutar att om det finns smitta på andra skolor än hittills stängts, stänger de 
snarast, för att minska smittspridningen, efter samråd med smittskydd. Nödvändiga 
ordförandebeslut föreslås tas enligt 2020:115 § 2;2. 
 
Proposition 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att om det finns smitta på andra skolor än hittills stängts, stänger de 
snarast, för att minska smittspridningen, efter samråd med smittskydd. Nödvändiga 
ordförandebeslut tas enligt 2020:115 § 2;2. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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