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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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Justeringens plats och tid 

Martin Kronvall (SP) §§264-283 
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Oskar Sköld (S) §§264-283 
Kristin Arplöw (S) §§264-283 
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§264-283 
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Eva-Maria Smith (sektorsekonom) §§264-268 
Sofia Wallén Claesson (sektorsekonom) §§264-268 
Julia Salomonsson (sektorsekonom) §§267-270 
Åsa Lingonblad (sektorsekonom) §§267-270 

Ulrika Nordenstam 

Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-11-25   15:00 

Protokollet omfattar §§264-285
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 

§ 264 Fastställande av föredragningslistan 
§ 265 Information om processgruppens arbete med Sveriges bästa skola 
§ 266 Information om uppföljning av fritidsverksamheten 
§ 267 Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar 

§ 268 Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025 

§ 269 
Ekonomisk uppföljning av bokförda nettokostnader gällande försörjningsstöd, 
familjehem, skyddade boenden och hem för vård och boende (HVB), samt köpta 
platser för januari-augusti 2019 och 2020 

§ 270 Revidering avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt 
andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten 

§ 271 Kapacitet för mottagande av ensamkommande barn som är kvotflyktingar och 
omfattas av bosättningslagen 

§ 272 Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa 

§ 273 Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk 
ohälsa, missbruk och beroende 

§ 274 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021 

§ 275 Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
kalenderåret 2021 

§ 276 Läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola gymnasiesärskola och 
ungdomsgymnasium 2021/2022 

§ 277 Delredovisning från sektorn för utbildning, kultur och fritid av handlingsplan för 
digital agenda 2020-2022 

§ 278 Redovisning av uppdrag till välfärdnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
§ 279 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 280 Delgivningar 2020 
§ 281 Initiativärende om arbetsordning vid val av justerare i välfärdsnämnden 
§ 282 Initiativärende om information med anledning av aktuellt coronaläge 
§ 283 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 284 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
§ 285 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
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§264 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nytt ärende om arbetsordning vid val av justerare i välfärdsnämnden tas upp som 17 a. 
 
Nytt ärende om information med anledning av aktuellt coronaläge tas upp som 17 b. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 265        Dnr 2020VFN416 

Information om processgruppens arbete med Sveriges bästa skola  

  
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid, informerar om processgruppens 
arbete med Sveriges bästa skola. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§266 
Information om uppföljning av fritidsverksamheten 
 
Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för kultur och fritid, informerar om Härryda 
kommuns fritidsverksamhet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 267        Dnr 2020VFN423 

Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar  

  
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten informerar om drift av boende med särskild service 
i området Landevi gårdar. 
 
Enligt välfärdsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 ska verksamheter prövas om de kan 
utföras mer ekonomiskt fördelaktigt på annat sätt eller av annan utförare med bibehållen eller 
högre kvalitet. Privata initiativ är välkomna inom alla områden och de ekonomiska 
förutsättningarna ska vara så förutsägbara och rättvisa som möjligt mellan olika utförare. 
Sektorn för socialtjänst bedömer att driften av den planerade servicebostaden i det nya 
området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter kan drivas mer ekonomiskt 
fördelaktigt av annan utförare med bibehållen eller högre kvalitet. Verksamheten kan således 
upphandlas. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Siw Hallbert (S) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att verksamheten på Landevi sker i 
kommunal regi. 
 
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla driften 
av servicebostaden i det nya området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Siw Hallberts och Sven 
Karlssons yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Sven Karlssons yrkanden finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Sven Karlssons 
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 Sven Karlssons yrkande. 

7 / 51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla driften av servicebostaden i det nya 
området Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-18  

 

Voteringslista: § 267 
Ärende: Drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar,  2020VFN423 
 
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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 268        Dnr 2020VFN30 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025  

  
Kommunfullmäktige fattade den 15 juni 2020 § 117 beslut om budget/plan 2021-2023 
avseende drift och 2021-2025 avseende investeringar. Anslagen fastställdes på nämndsnivå. 
Välfärdsnämnden ska fatta beslut om driftbudget 2021-2023 på verksamhetsnivå samt 
verksamhetsplan för 2021-2023. Investeringar fastställs på projektnivå för åren 2021-2025. 
 
Välfärdsnämnden uppdrog den 23 september § 232 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2021, samt perioden 2022-2025 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar, 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige enligt ovan. 
 
Från ekonomi och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 
Välfärdsnämnden beslutade att bordlägga ärendet den 21 oktober 2020 § 252, till dagens 
sammanträde. 
 
Vision, Sacorådet och Lärararförbundet har kommit in med synpunkter. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet har kommit in med särskilda yttranden. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yttranden 
Siw Hallbert (S) meddelar att Socialdemokraterna avstår från att delta i beslutet samt att 
hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 4. Ordförande medger att det 
särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Inga-Lena Person meddelar att hon vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet enligt bilaga 
5. Ordförande medger att det särskilda yttrandet biläggs protokollet. 
 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet om 
verksamhetsplan och budget samt att han vill få en protokollsanteckning antecknad i 
protokollet. Peter Arvidsson meddelar att han avser inkomma med protokollsanteckningen 
efter mötet men före justering. Ordförande meddelar att han kommer fråga nämnden om 
protokollsanteckningen ska antecknas i protokollet. 
 
Ajournering 

10 / 51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Sammanträdet ajourneras kl 18.40-18.45. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande om att 
få en protokollsanteckning antecknad i protokollet. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Proposition 
 
Peter Arvidssons yrkande om protokollsanteckning  
Efter ställd proposition på om Peter Arvidssons protokollsanteckning ska antecknas i 
protokollet, finner ordförande att välfärdsnämnden beslutat att protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. För att avslå att 
protokollsanteckningen får lämnas rösta ja, för att bifalla att protokollsanteckningen får 
lämnas rösta nej. Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att Peter Arvidssons protokollsanteckningen inte 
antecknas i protokollet. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 
Yrkanden  
Inga- Lena Persson (MP) yrkar att välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-
2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt investering och exploateringsbudget 
på projektnivå avseende åren 2021-2025, med kompletteringar, som framgår i särskilt 
yttrande från Miljöpartiet, enligt bilaga 5. Inga-Lena Person yrkar vidare att välfärdsnämnden 
noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden 
fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 2021-2023 samt 
investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 25 i sista 
stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt fler 
utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” Sven Karlsson (M) 
yrkar vidare med instämmande av Evalotta Liljenzin (M) att välfärdsnämnden noterar att 
Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget, samt att 
välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023 
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Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa proposition på Inga-Lena Perssons och Sven 
Karlssons yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden  
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons och Sven Karlssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Sven Karlssons 
yrkande röstar Ja. Den som bifaller Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 1 röstar Nej och 5 avstår. Bilaga 3 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2021-2023, driftbudget per verksamhetsnivå 
2021-2023 samt investering på projektnivå avseende åren 2021-2025, med ändringen på sidan 
25 i sista stycket, rad tre, där ” Hur eller om eller” stryks. Vilket ger lydelsen: ”På vilket sätt 
fler utförare ska ingå i kulturskolans organisation får en utredning utvisa.” 
 
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2021-2025 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 
2021-2023. 
 
Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman (SD). 
 
Välfärdsnämndens beslut om protokollsanteckning  
Välfärdsnämnden beslutar att protokollsanteckning från Peter Arvidsson inte antecknas i 
protokollet. 
 
Mot beslutet om att inte anteckna Peter Arvidssons protokollsanteckning reserverar sig Peter 
Arvidsson (SD). Bilaga 6 skriftlig reservation. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-11-18  

 

Voteringslista: § 268 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsplan och driftbudget för 2021-2023 samt 
investeringsbudget för 2021-2025,  2020VFN30 
 
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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 

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   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot   X 
Jonas Andersson (S), ledamot   X 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Katia Petkova (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 1 5 
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Särskilt yttrande över: 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 

2020-11-16 

Bilaga 4  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268 
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Allmänt 

Konkurrensutsättning 
Vi Socialdemokrater ser med stor sorg att majoriteten inte tror på den egna verksamheten utan 

anser att den måste konkurrensutsättas. Som politiker kan man antingen välja att arbeta med att 

förbättra de verksamheter som ansvarar för eller så kan man välja att inte våga ta ansvaret och 

istället lita på att marknaden kommer att fixa det. 

Uppgivenheten är stor i majoritetens förslag till verksamhetsplan. Det är många verksamheter som 

man väljer att inte ta ansvar för utan istället förlitar sig på att marknaden skall hitta lösningen.  

Vi Socialdemokrater anser att det vore en mycket mer hållbar strategi för framtiden att ta det 

politiska ansvaret och arbeta för att ytterligare förbättra den kommunala verksamheten.  

Vi är en kommun som tveklöst har de ekonomiska möjligheterna att slippa förlita oss på att andra 

skall investera sina pengar för att sedan plocka ut våra skattemedel som vinst i sitt bolag.  

När det kommer till konkurrensutsättning så ser vi många, många exempel på detta i majoritetens 

verksamhetsplan.  

Alliansen gömmer sig bakom valfrihet men det medborgarna efterfrågar är inflytande. Dagens 

”valfrihet” ger inte ökat inflytande för medborgarna bara valfrihet för företag att etablera sig.  

 

 

Vi upprepar de ständigt återkommande frågorna:  

Valfrihet för vem?  

På vilken annan medborgares bekostnad? 

Och 

Varför vill man som ansvarig politiker riskera framtida generationers finansiella möjligheter?  

 

Vi anser att det är dags att avsluta denna våg av oansvariga konkurrensutsättningar som 

majoriteten driver på.  

Vi anser att kommunen är bäst lämpad att driva välfärden. 

VI anser att skattepengarna skall användas till verksamhet och inte bolagsvinst.  
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Näringslivsfokus istället för medborgafokus 
I den liggande verksamhetsplanen hittar vi mycket formuleringar som tyder på ett starkt 

näringslivsfokus. Detta är naturligtvis bra då ett starkt näringsliv är grunden för att vår invånare har 

arbete och en inkomst. Det som däremot saknas är ett fokus på vad som är bäst för medborgarna. 

Upplevelsen är att majoriteten vill ha ett näringslivsfokus för näringslivets skull och inte för 

medborgarna.  

Kvaliteten på våra kommunala verksamheter är viktigt. Där delar vi majoritetens tanke. I vår politik 

skall den vara bra för att gynna innevånarna och deras hälsa. I majoritetens politik är den till för att 

gynna näringslivet och dess utveckling.  

Vi anser att det är viktigast att vara Sveriges bästa kommun för medborgare. Majoriteten vill vara  

Sveriges bästa kommun för näringslivet. 

En viktig satsning man hade fått med Socialdemokratisk politik är barnomsorg på obekväma 

arbetstider. Detta är en viktig satsning både för medborgare och näringsliv.  

 

Trygghetsboenden men med vilken trygghet? 
Majoritetens verksamhetsplan innehåller skrivningar om trygghetsboende. Detta är i sig en viktig 

satsning. Dels skapar det naturligtvis fler bostäder som i sin tur leder till ökade flyttkedjor i vårt 

samhälle. Detta leder i sin tur till ökade möjligheter för nuvarande eller nya kommuninnevånare att 

få den bostad som de önskar/behöver.  

Men det skall också leda till en ökad trygghet för de som väljer att bo på ett trygghetsboende. Därav 

namnet. Den politiska majoriteten vill inte vara med och definiera vad som skapar tryggheten i vår 

kommuns trygghetsboenden. Men för oss Socialdemokrater så innebär trygghetsboende en hel del 

ansvar.  

Man måste verka för trygghet och gemenskap på trygghetsboendena. Det behövs alltså finnas 

personal som kan hjälpa vid nödsituationer och som kan vara med och skapa gemensamma 

aktiviteter för de boende.  

För vad är väl ett trygghetsboende utan trygghet? 

 

Digitalisering för att öka möjligheten för andra att få kommunicera.  
I majoritetens verksamhetsplan skriver man om vikten med en ökad digitalisering för att nå ut med 

kommunikation till medborgarna. Alliansen vill fortsätt att arbeta med de målgrupper som inte är 

digitala i så stor utsträckning. Vad man verkar ha missat i arbetet är de människor som inte är digitala 

alls.  

En socialdemokratisk politik innehåller även den satsningar på digitaliseringar. Det är en självklarhet. 

Digitaliseringar kommer att leda till effektiviseringar. Detta är i sig viktigt. Den effekt som denna 

effektivisering ger leder till ökade möjligheter att kommunicera med de innevånare som inte alls är 

digitala. Här måste man fortsätta satsa resurser. 
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Digital arbetsmiljö 

En av Corona pandemins större konsekvenser är att kommunen har satsat på att skapa möjlighet för 

några att arbeta hemifrån. Naturligtvis så gäller detta inte alla då många av kommunens 

arbetsuppgifter måste göras på plats.  

Det finns en stor grupp medarbetare som arbetar hemifrån med allt som detta innebär i form av 

isolering och icke kontrollerad arbetsmiljö.  

Med Socialdemokratisk styrning i kommunen så hade det i vår verksamhetsplan nämnts vikten av att 

säkerställa goda arbetsmiljöer även för dem som arbetar hemifrån. VI hade också krävt att det skall 

göras en arbetsmiljö rond för den digitala arbetsmiljön. 

 

Arbetsgivarvarumärket 
Majoriteten skriver om vikten av att stärka arbetsgivarvarumärket. Detta trots att den borgerliga 

politiken under de senaste åren har arbetat i motsatt riktning. Man har verkligen letat efter de små 

besparingar som försämrar vårt arbetsgivarvarumärke. Man har valt att plocka bort satsningar på 

friskvårdsbidrag och fortbildning. Naturliga delar för att stärka arbetsgivarvarumärket.  

Med en Socialdemokratisk budget hade viktiga satsningar tillkommit. Vi hade återinfört 

friskvårdsbidraget och arbetat för att hitta möjligheter för att höja nivån.   

Vi skulle satsat pengar på att minska ojämlikheten. Ett arbete som pågår men som går långsamt då 

små satsningar görs på området.  

Vi hade fått till en ordentlig satsning på personalen i det stora personalpaketet. Det hade varit en 

verklig satsning på arbetsgivarvarumärket. 

Men denna typ av satsningar väljer man aktivt att undvika. Däremot så verkar majoritetens lösning 

vara satsningar på digitala anställningsavtal samt e-tjänster. 

Majoriteten verkar själva inte ha någon vision om hur man skall nå till framgång i frågan utan 

hänvisar till framtagandet av ett personalpolitiskt program. Detta är naturligtvis viktigt, men det 

kommer inte vara möjligt att göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare om man inte är villig 

att satsa på personalen. Detta utrymme ser vi inte att majoriteten har skapat i den budget som ligger 

till grund för denna verksamhetsplan. 

Vi Socialdemokrater anser att det är viktigt att våra anställda erbjuds en bra och trygg anställning. 

Man bör skapa förutsättningar för fasta anställningar och alltid undvika delade turer. 

 

Nettokostnadsavvikelsen medvetet hög/negativ 
På flera platser i verksamhetsplanen så konstaterar majoriteten att nettokostnadsavvikelsen är 

medvetet hög efter som man vill göra viktiga satsningar på dessa områden. Vi vill passa på att 

konstatera att det också är så att majoriteten prioriterar de områden som har en 

nettokostnadsavvikelse som är negativ. Det är nämligen majoritetens budget som ligger till grund för 

hela verksamhetsplanen. Det betyder att man medvetet lägger mindre pengar på skola än andra 

jämförbara kommuner. Sedan har man en målsättning som är Sveriges bästa skola.  
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Sveriges bästa skola 
Man konstaterar att man skall arbeta med de ekonomiska konsekvenserna inom Sveriges bästa skola. 

Vi delar bilden av att det är viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut. För att 

göra det möjligt att satsa på Sveriges bästa skola så kan man välja att göra konsekvensanalys av 

andra beslut. Vi delger er gärna följande tanke. Att bygga skolor som inte behövs och som kommer 

att leda till minskat elevunderlag på befintliga skolor är en kostsam satsning och pengarna kunde 

användas bättre. Kanske rent av genom att satsa på den verksamhet som kommunen och andra 

aktörer redan bedriver. 

Vi anser att dessa pengar hade gjort sig bättre som en satsning mot Sveriges bästa skola.  

 

Barn och unga drabbas av majoritetens politik 
Vi ser tillbaka och kan konstatera att förra årets besparingar och även årets besparingar slår hårt mot 

barn och unga. Man väljer att minska satsningar på förebyggande arbete och man väljer att skära ner 

på skola.  

Med en Socialdemokratisk budget och en verksamhetsplan som byggt på den hade vi sett helt andra 

satsningar på att verkligen genomföra Sveriges bästa skola och satsningar på förebyggande arbete. 

 

Agenda 2030 och Miljöarbetet 
Majoriteten har vid flera tillfällen visat att satsningar på miljö inte är viktiga. Man har sagt nej till så 

väl ett fördjupat arbete under rubriken Agenda 2030 som till bevarande av jordbruksmark.  

Man har aktivt valt att avsluta satsningen på Fairtrade. 

Det senaste är att man inte vill bevara områden med höga naturvärden. Man säger nej till att inför 

naturreservat i kommunen. Ett agerande som inte alls är förenlig med det arbete som man själva 

initierat med Agenda 2030. Detta är naturligtvis en del av att arbeta med biologisk mångfald. Med 

denna verksamhetsplan så befäster man att man inte vill satsa på viktiga miljöfrågor utan bara 

använder sig av tomma ord.   

 

Konsekvensbedömningar innan beslut 
Vi kan också konstatera att majoritetens politiker inte själva alltid ha förstått de konsekvenser som 

deras politik har haft på verksamheten. Vid flera tillfällen har frågor som kommer direkt från de 

historiska nedskärningar man valt att göra dykt upp. Det kanske skulle vara en idé att börja arbeta 

aktivt med konsekvensbedömningar av de beslut som man tar. 

Hur slår nedskärning med 1000:- per elev på skolornas kvalitet? 

Hur kommer beslutet om införande av LOV i särskilt boende slå mot brukarna? Hur påverkar den 

nedskärning som detta innebär brukarna? 

Vilken konsekvens uppstår när man säger nej till att införa naturreservat? 

Vilken påverkan får man av LOV inom vuxenutbildningen? Hur påverkar detta Härryda Framtid? 

Att våga innebär inte att ta beslut utan att fundera över konsekvenserna. Att våga handlar om att 

analyser och våga något som inte prövats förut. 
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Sektorn för utbildning och kultur 

Nya skolor utan elevunderlag 
Majoriteten skriver själva i sin verksamhetsplan att verksamheten skall bedrivas på ett 

kostnadseffektivt sett. I vår värld så är det mest kostnadseffektiva sättet att inte medvetet skapa ett 

system med fler platser än barn. När man bygger nya skolor eller tillåter andra aktörer att bygga 

skolor så kommer detta att leda till flera problem. Initialt så kommer det att leda till att det blir 

tomma platser på flera av de befintliga skolorna. Detta leder i sin tur till att skolorna inte får fulla 

klasser utan kommer att bedriva sin verksamhet med färre elever per klass. Detta sker naturligtvis till 

nästan samma pris per klass som tidigare. Möjligen så skulle man kunna tänka sig att det kan bli en 

aning mindre kostnad för måltider. Antalet lärare som krävs och mängden lokaler är den samma. 

Resultatet blir då i sin tur att kostnaden per elev blir högre vilket leder till än högre vinster i de 

fristående skolorna. Detta resulterar alltså i att en än större del av våra skattepengar hamnar på 

andra platser än i våra verksamheter.  

Denna lösning ser vi som ett hot mot den kommunala ekonomin både på kort och lång sikt.  

Det är dags att ta ansvar och stå upp för ert eget mål om kostnadseffektivitet.  

 

Sveriges bästa skola  
Sveriges bästa skola kan bara skapas om pengar stannar inom verksamheten och används för att 

bedriva skolverksamhet. Vår mening är att Sveriges bästa skola är en skola som är likvärdig. En skola 

som har plats för alla elever. En skola som arbetar för att motverka de socioekonomiska klyftorna i 

samhället. När man släpper in privata aktörer så leder det till en ökad segregation. Det visar all 

forskning inom området.  

Man väljer att påpeka i sin verksamhetsplan att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Trots 

denna vackra skrivning så står man inte upp och utvecklar den kommunala skolan vidare utan 

hänskjuter till marknaden att hantera den politiska oviljan att satsa på skolans verksamheter.  

 

Sveriges bästa skola med minskad satsning 
Vi kan också konstatera att den politiska ambitionen, från majoritetens sida, att utveckla vår skola är 

låg. Man pratar i fina ord om hur viktig skolan är och att man måste satsa på skolan. Samtidigt så 

väljer man att rycka undan 1000 kronor per elev. Återigen är ambitionen låg och avsaknaden av 

satsning stor.    

 

Kommunens skolverksamhet skall utvecklas i enighet med politiska beslut och 

riktlinjer. 
Självklart skall skolutvecklingen ligga i linje med de politiska beslut som tas men det är viktigt att 

majoriteten också inser att det finns andra dokument som ligger till grund för vår verksamhet. Det är 

viktigt at utvecklingen sker på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inte bara på magkänslan 

hos en politisk majoritet. Utöver detta så finns de skollag, förordningar, läroplaner och kursplaner 

som styr verksamheten.  
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Förskola 
Man skyller på den rådande kommunala ekonomin och säger att det inte är möjligt att minska 

barngruppernas storlek. Samtidigt så skriver man att barngruppsstorlekarna för de minsta inte skall 

öka utan helst minska. Detta kan man bara tolka som att den politiska viljan är att barngrupperna för 

de äldre barnen på förskolan skall bli större.  

Med en Socialdemokratisk politik så hade vi valt att satsa på att minska barngruppernas storlek över 

alla åldrar men mest för de yngsta.  

Man kan också i sammanhanget konstatera att det är politiken som ansvarar över den rådande 

ekonomin. Vill man satsa på utbildning och förebyggande arbete så finns det möjlighet att hitta 

pengar. Men då krävs en politisk vilja att utveckla och inte avveckla.  

 

Grundskola 
Här konstaterar majoriteten att man vill att likvärdigheten skall öka i kommunens skolor. Samtidigt så 

väljer man att göra nedskärningar i budgeten som kommer att leda till att likvärdigheten kommer att 

minska. Man väljer att aktivt arbeta för att konkurrensutsätta den kommunala skolan. Vilket all 

forskning säger leder till minskad likvärdighet.  

 

Gymnasium 
Man konstaterar att det är viktigt att verksamhetschef och sektorchef arbetar aktivt med Fridaskolan 

för att få till ett gott samarbete. Var inte tanken med konkurrensutsättning att man skulle få en 

annan typ av skola än den kommunala? Finns det då inte en risk att detta kan omkullkasta 

konkurrensutsättningen. Vi har dessutom svårt att se att det liggandes i kommunens och 

skolförvaltningens intresse att hjälpa till att skapa en bättre konkurrent. Skulle verkligen näringslivet 

göra på det sättet? 

Glädjande läsning i majoritetens verksamhetsplan är att man vill satsa kompetensutveckling och 

renodla läraruppdraget. Synd bara att man inte vill göra denna typ av satsning inom hela skolan utan 

bara på gymnasiet.  
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Kultur och fritid 

Vi anser att det skulle kunna vara mer aktiviteter för våra barn och unga i kommunen. Vi har bra och 

stora lokaler som står tomma efter det att skoldagen är slut och dessa borde kunna användas mer 

aktivt.  

Det är glädjande att den styrande majoriteten äntligen har insett vikten av att satsa på den offentliga 

konsten. Något som man under många år valt att aktivt motarbeta. Man konstaterar att det är en 

viktig del av kommunens identitet och en viktig del av samhällsbyggandet. Denna bild delar vi 

naturligtvis. Nu ser vi fram emot framtida satsningar för att ta igen de förlorade åren med minskade 

satsningar. Man konstaterar vidare att det är viktigt att ha öppenhet och transparens avseende 

arbetet med konstnärlig utsmyckning. Utöver detta så borde det påtalas att konst skall vara 

utmanande och den skall behålla sin förmåga att utmana under många år. Konst som inte utmanar 

blir lätt ointressant.  

 

Kulturskolan 
Majoriteten poängterar att det skall finnas fler utförare inom kulturskolan. Detta trots att det redan 

finns många utförare som samarbetar med kulturskolan och som hyrs in av kommunen. Vi kan inte 

låta bli att fråga vad det är man vill konkurrensutsätta? Är det själva planeringen av verksamheten? 

 

Ökad satsning på föreningslivet 
Om fullmäktige hade tagit det Socialdemokratiska budgetförslaget så hade föreningslivet fått 2,5 

miljoner mer att dela på än med det förslag som majoriteten röstade igenom. Dessa pengar hade 

säkerställt föreningslivets möjligheter att bedriva en aktiv och viktig verksamhet. En satsning på 

föreningslivet leder till bättre folkhälsa både bland yngre och äldre. Denna satsning hade kunnat 

förebygga mycket kostnader i framtiden. 
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Gemensamt för välfärdsnämndens båda sektorer 
 

Annan utförare än kommunen 
En annan väldigt vanlig skrivning i majoritetens verksamhetsplan är att man skall kontinuerligt pröva 

möjligheterna att verksamhet kan bedrivas av annan utförare än kommunen. Det har majoriteten 

valt att pröva under den innevarande mandatperioden. Man har valt att ge kommunal verksamhet till 

annan utförare med utgångspunkten att det skulle bli så mycket bättre, både för brukare och för 

personalen. När man nu ser i backspegeln så måste väl även majoritetens politiker se att detta inte 

alls blev som man tänkt sig.  

 

Skall man äga eller hyra lokaler? 
Vi har under det gångna året debatterat vad som är mest fördelaktigt. V i har gemensamt konstaterat 

att det är billigare att äga än att hyra. I vår politik så skall vi alltid äga de lokaler där vi bedriver 

verksamhet.  

 

Dags att satsa på förebyggande arbete 
Många av de idéer som syns i denna verksamhetsplan är reaktiva. De vore klädsamt om man vågade 

göra satsningar för att förebygga problem och inte bara arbeta med hur man skall hantera 

problemen. En socialdemokratisk politik hade lett till ökade insatser på förebyggande arbete. Detta 

vet vi alla kommer att resultera i besparingar på lång sikt.  
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Sektorn för socialtjänst 
 

Sveriges bästa kommun för äldre 
Med en Socialdemokratisk budget hade detta varit en viktig satsning i kommunen. En målsättning för 

att höja kvaliteten för de äldre. Antingen kan man ta ansvar och arbeta för att bli bäst eller så kan 

man hitta lösningar där man själv inte behöver ta ansvaret. Vi vill ta ansvaret majoriteten vill införa 

LOV.  

Lov inom särskilt boende 
Trots att implementeringen av LOV inom hemtjänsten har varit ett kapitalt misslyckande så väljer 

man att fortsätta arbetet med att inför LOV inom andra områden i Härryda kommun. Självklart så är 

det möjligt på sikt att införandet av LOV inom särskilt boende kommer att lyckas bättre. Detta då 

majoriteten i många år inte tagit ansvaret och byggt de kommunala boenden som så väl behövs i 

kommunen. Man har skjutit det senaste boendet till en annan utförare än kommunen och det väntar 

fortfarande på att bli byggt. Här har majoriteten ånyo visat att man inte är beredd att ta det ansvar 

som kommunen behöver och det ansvar som kommunens innevånare kräver. LOV är inte lösningen.  

Lösningen är att våga satsa på den egna verksamheten och bygga för en god framtid i kommunen.  

När kommunen ansvarar för verksamheten så har medborgarna insyn och möjlighet att påverka. 

Medborgarna skall påverka inte marknadskrafterna. 

  

Förebyggande insatser mot våld i nära relationer 
Majoriteten uppger i sin verksamhetsplan att man vill satsa på insatser mot våld i nära relationer. 

Detta är något som vi kan hitta politisk enighet i. Men vår väg är annorlunda än majoritetens. Vi tror 

inte att minska bidragen till organisationer som är experter på området ger den effekten. Vi tror 

däremot precis som majoriteten att den satsning som sker inom GR (Göteborgsregionen) på ett 

gemensamt center för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck kommer att bli bra både  för vår 

kommun och för övriga kommuner inom GR.  

 

Sänkning på 10 miljoner och 12 miljoner till det svarta hålet. 
Det är beklagligt att den politiska majoriteten väljer att inte ta in de pengar som kommer från vår 

kloka regering för satsningar inom välfärden i sin budget och verksamhetsplan. Detta riskerar att leda 

till onödiga nedskärningar i verksamheter som just nu behöver satsningar. VI anser att det inte är 

ansvarstagande att bortse från dessa pengar. De skickas inte ut till kommunerna bara för att öka den 

kommunala vinsten. De skickas ut för att stärka verksamheten.  

 

Vård och omsorg 

Konkurrensutsättning leder till försämrad vård för brukaren 
Vi har under denna mandatperiod genomfört en privatisering av kommunal verksamhet inom vård 

och omsorg. Resultatet av detta är katastrofalt. Brukare, anhöriga och personal ser problemen och 

reagerar men det gör inte den politiska majoriteten. 
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Kvaliteten inom äldreomsorgen skall öka med minskade resurser 
När man inför LOV inom särskilt boende så minskar man resurserna till de kommunala 

verksamheterna. Detta för att anpassa kostnaderna till det man är villig att betala privata utförare. 

Detta leder till att man måste minska antalet undersköterskor inom den kommunala verksamheten.  

Vi Socialdemokrater anser att det är omöjligt att göra denna besparing och samtidigt öka kvaliteten 

inom äldreomsorgen. Kvalitet kräver en ökad satsning. 

 

Antalet personal som en hemtjänstmottagare möter under 14 dagar skall minska. 
Detta är naturligtvis en väldigt viktig fråga för oss alla. Med en socialdemokratisk politik så hade 

arbetet med att minska antalet personer som en hemtjänstmottagare möter varit i fokus och vi hade 

lagt ett uppdrag om att minska till 14 och på sikt minska än mer. Vårt mål är att det skall vara så få 

personal som möjligt som möter en hemtjänstmottagare.  

Hälsa och bistånd 

Underlätta för personer som vårdar eller stödjer en närstående 
Denna fråga är mycket viktig och borde vara ett fokusområde för kommunen. Men vi anser att det 

behöver göras en satsning för att förbättra dessa förutsättningar. Annars så blir det lätt tomma ord. 

Träffpunkter 
Majoriteten beskriver att man vill få till träffpunkter. Det är synd att man inte skapar dessa 

förutsättningar genom att tillsätta medel. Man kan också konstatera att ett av de beslut som 

majoriteten tog i förra årets budget har skapat sämre förutsättningar för detta än vad det var innan 

2020 års budget. Ett första steg vore väl att återgå till de förutsättningar man hade under 2019. 

 

Härryda framtid 

Lov inom VUX 
Även inom vuxengymnasiet vill man skapa ett LOV-system. Detta anser vi är märklig. Den kommunala 

vuxenutbildningen har så många fördelar och samarbetar bra med kommunen. Att inför LOV inom 

detta område risker att kullkasta hela detta arbete. Är man verkligen beredd att riskera sitt 

prestigeprojekt Härryda Framtid bara för att konkurrensutsätta denna verksamhet? Är 

konkurrensutsättning viktigare än medborgarnas möjlighet till utbildning och jobb? 

 

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd skall minska 
Detta är en mycket bra målsättning under förutsättning att det inte är tänkt att minska kostnaderna 

på medborgarnas bekostnad. Kan man sänka kostnaderna genom att få fler i arbete så är detta 

naturligtvis bra. Inte bara för att kostnaderna minskar utan främst för att de som kommer i arbete får 

vara en aktiv del av samhället och inte hamnar i ett utanförskap.  

Vi ser detta som en stor utmaning under det kommande året då arbetslösheten stiger beroende på 

den rådande pandemin.  
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  14 av 14 
 

Samordningsförbundet insjörike 
Ett beslut som kommer att försvåra detta mål ytterligare i framtiden är valet att lämna 

samordningsförbundet insjörike. Detta samarbete har varit gynnsamt för kommunen och har minskat 

kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Naturligtvis så hoppas vi att kommunen skall kunna lösa 

detta på egen hand men vi tror att samarbete gör oss starkare. 

Barn och familj 

Evidensbaserad verksamhet 
Majoriteten nöjer sig med att det i möjligaste mån skall vara evidensbaserat när det handlar om 

verksamhet inom barn och familj. Naturligtvis är detta inte tillräckligt. Vår verksamhet skall ALLTID 

vara evidensbaserad och bygga på beprövad erfarenhet.  

Förebyggande arbete 
Inom allt kommunalt arbete är det viktigt med det förebyggande arbetet. Detta inte minst inom Barn 

och familj. Men här saknar vi en tydlig viljeriktning från majoriteten att satsa resurser på det 

förebyggande arbetet utan man väljer den reaktiva vägen.  
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Särskilt yttrande till Välfärdsnämnden, Verksamhetsplan 2021–2023 

Inledande förklaring till Miljöpartiet de Gröna i Härrydas kompletteringar till verksamhetsplanen 
Mänskligheten står inför en enorm utmaning när vi på bara några år behöver fasa ut världens fossila 
energianvändning. Forskningen pekar entydigt på lägets allvar, och det är den politiska viljan snarare 
än den tekniska utvecklingen som bromsar omställningen. Härryda kommun har sin inriktning när det 
gäller att skapa ett hållbart samhälle uttryckt i Strategisk plan Agenda 2030. För att de mål som 
uttrycks i denna plan ska kunna förverkligas krävs i Verksamhetsplanen 2021–2023 förtydliganden. 
Inriktningen är klar; ”Härryda kommun ska enligt Strategisk plan 2019–2022 bidra till en hållbar 
utveckling i regionen genom att ta täten och vara ett föredöme i arbetet med Agenda 2030.”. För att 
kunna på ett reellt plan förverkliga denna ambition krävs en handlingsplan, som tydliggör vad 
kommunen måste göra utifrån dagens klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som 
planeras och vilken effekt de förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. I förslaget 
till Verksamhetsplan under 1.4.4, Näringsliv, finns formuleringen: ”Arbetet ska bedrivas systematiskt, 
med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter”. Motsvarande formulering bör 
skrivas in i kapitlet 1.4.5, Agenda 2030. Deltagandet i satsningen satsningen Kommunernas 20 
miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" måste ingå i den 
handlingsplan som beskriver både åtgärder och hur uppföljning ska ske. I Årsplan för 
Välfärdsnämnden måste Agenda 2030-arbetet ingå som en del, när det gäller de delar som ligger 
under nämndens ansvar. 

I Strategisk plan Agenda 2030 uttrycks vikten av ungas delaktighet enligt följande: 
”Arbetet med ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. Nya former för att involvera unga 
och skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande ska skapas, t ex i form av digitala verktyg och 
digitala dialogforum via skolan.” Vi menar att unga redan från start bör delta i arbetet med att skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras.  

En central del i arbetet med att skapa måluppfyllelse är samverkan med andra aktörer. Enligt förslag 
till Verksamhetsplan: ”Ett viktigt nästa steg i arbetet är att söka samverkan och partnerskap med 
andra aktörer, så väl företag som föreningar och civilsamhället.” Hur detta samarbete byggs upp och 
fungerar är en del i uppföljningsarbetet. 

I verksamhetsplanen måste även tydliggöras kommunens arbete för att leva upp till den gröna 
infrastrukturen med gröna kilar så att djur och natur kan fortleva enligt överenskommelser fattade i 
Göteborgsregionen, och som kraftigt hotas t ex vid infarten från riksväg 40 till Mölnlycke. Härryda 
kommuns satsningar på näringslivsutveckling med företagsparker med stora byggnader, asfalt 
och höga stängsel till tomtgräns toppade med taggtråd har på kort tid inneburit kraftiga barriärer för 
djuren. De ambitioner som planeras för att leva upp till överenskommelsen om gröna kilar bör 
tydliggöras i verksamhetsplanen. 

Trots ett minskat förväntat elevunderlag i åldersgruppen på 90 elever under planperioden planeras 
en nybyggnation av Internationella engelska skolan med 600 platser, se Lokalresursplan 2021-2025, i 
stark opposition mot de boende i det område där skolan planeras att etableras. I förslaget till 

Bilaga 5 till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268
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Verksamhetsplan kan man under kapitel 2.3.2 läsa: ”Vid etablering av nya fristående grundskolor 
ska kommunen verka för att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring 
gemensamma frågeställningar.”. Denna formulering bör kompletteras med följande: ”Inför 
nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd och Kommunstyrelse, i ett tidigt 
skede bereda frågan utifrån olika perspektiv och med involvering av civilsamhället, särskilt 
vårdnadshavarna”.  
 
Sammanfattningsvis vill Miljöpartiet de Gröna i Härryda att följande punkter tillförs den 
föreslagna verksamhetsplanen för Välfärdsnämnden 2021–2023: 
 
Under 1.4 Kommunens gemensamma områden avsnitt 1.4.5 Agenda 2030  
 
 Arbetet ska bedrivas systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och  

aktiviteter. En handlingsplan tas fram som tydliggör vilka åtgärder som krävs utifrån dagens 
klimatnödläge, där man kan se vilka konkreta insatser som planeras och vilken effekt de 
förväntas ge, detta för att möjliggöra en tydlig uppföljning. Deltagandet i satsningen 
Kommunernas 20 miljölöften och kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
skall ingå i handlingsplanen.  
 

 Unga bör redan från start delta aktivt i Agenda 2030-arbetet och då även vara med och skapa 
former för hur ungas delaktighet ska struktureras och synliggöras. 

 
 Arbetet med den gröna infrastrukturen och med gröna kilar så att djur och natur kan 

fortleva, enligt överenskommelser fattade inom Göteborgsregionen, ska bedrivas 
systematiskt, med tydlig plan, konkreta och uppföljningsbara mål och aktiviteter. 

 
 
Under 2. 3 Grundskola Politiska inriktningar 2.3.2 Plan för genomförande  
 
 Formuleringen ”Inför nyetableringar av skolor, en åtgärd, som berör både Välfärdsnämnd 

och Kommunstyrelse, ska i ett tidigt skede tidigt frågan beredas utifrån olika perspektiv och 
med involvering av civilsamhället, särskilt vårdnadshavarna”, tillförs som en komplettering till 
förslagets skrivning ”Vid etablering av nya fristående grundskolor ska kommunen verka för 
att säkerställa ett gott samarbete och goda samverkansformer kring gemensamma 
frågeställningar.” 

 
 
 
 
Inga-Lena Persson och Marie Strid 
Ledamöter i Välfärdsnämnden för Miljöpartiet de Gröna i Härryda 

30 / 51



3. Hantering protokollsanteckningar, reservationer etc.

Under mandatperioden har vid ett antal tillfällen en något inkonsekvent hantering av 

protokollsanteckningar och reservationer förekommit. Protokollsanteckningar regleras inte i 

arbetsordningen men bör ses över i den kommande demokratiberedningens arbete.  

En protokollsanteckning är en mildare markering än en reservation i fall då en deltagare väljer att 

inte delta i beslutet eller har avvikande uppfattning. Den viktiga skillnaden mellan dessa två 

förfaranden är att en reservation är ett tydligt juridiskt ställningstagande mot ett beslut.  

För att få sin mening antecknad i protokollet som protokollsanteckning måste man, som det gått till i 

vissa av kommunens forum och är olämpligt, först reservera sig. Verktyget reservation riskerar 

därmed att urvattnas och följden kan bli onödiga och omfattande voteringsförfaranden.   

Protokollsanteckningar bör användas sparsamt och vara korta och koncisa. Huvuddragen i varför man 

vill göra en anteckning bör muntligen redovisas på sittande möte – därefter håller sig ledamoten till 

detta och lämnar på snart som möjligt in texten, i god ordning. Anledningen till att man inte kan ha 

anteckningen helt färdigformulerad under sittande möte kan vara att det tillförs information under 

detta som gör att skrivningen bör modifieras eller bli mer klargörande. 

Exempel på skrivningar om protokollsanteckning finns i handböcker för politiker i andra kommuner. 

Ale kommun 

” PROTOKOLLSANTECKNING I samband med att ett ärende avgörs kan en ledamot eller ersättare lämna en protokolls-

anteckning. Det finns inte några lagregler om sådana och det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. De 

andra i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet för att den ska tas in i protokollet. Protokollsanteckningen 

ska lämnas in senast vid utsatt tid för justering. Precis som med skriftliga reservationer är e-post ett önskvärt medium.” 

https://ale.se/download/18.69a73137157422b27fb437e/1475477811391/16.03.%20Handbok.pdf 

Karlstad kommun 

” Lämna protokollsanteckning Det finns möjlighet att göra protokollsanteckningar. Det saknas lagregler kring 

protokollsanteckningar så det är upp till ordförande att bestämma om de får göras. Ordförande kan kräva att du muntligt 

ska redovisa innehållet i protokollsanteckningen. Vill du lämna en protokollsanteckning ska den skickas till sekreteraren så 

snart som möjligt efter mötet men senast vid justering av protokollet. Protokollsanteckningen blir en bilaga till protokollet.” 

https://karlstad.se/globalassets/filer/kommun-och-politik/politiker_i_karlstads_kommun/information-till-

politiker/handbok-for-fortroendevalda-i-karlstads-kommuns-namnder.pdf 

Mariestad kommun 

” Protokollsanteckning Som ledamot i styrelse eller nämnd finns det möjlighet att lämna så kallad ’protokollsanteckning’ i 

samband med att ett ärende avgörs. Det finns i inget i kommunallagen som heter protokollsanteckning och således finns det 

heller inga lagregler kring detta. Det är helt upp till ordföranden att bestämma om en anteckning får göras. Godkännandet 

av protokollsanteckningen ska noteras i protokollet. En protokollsanteckning ska anmälas under sammanträdets gång och 

lämnas in till sekreteraren i anslutning till mötet. En protokollsanteckning ska vara skriftlig. Den ska vara kort och koncis och 

får inte förses med bilagor. Ordföranden och övriga ledamöter i nämnden har rätt att kräva en redovisning av innehållet i 

anteckningen för att den ska tas in i protokollet.” 

https://mariestad.se/download/18.3de8938e167c696d4f8543bb/1546959548122/Handbok%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rtro

endevalda.pdf 

SD Härryda föreslår därför följande: 

Bilaga 6  till protokollet, välfärdsnämnden 2020-11-18 § 268
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• Likformig hantering av verktyget protokollsanteckning implementeras i Härryda kommuns 

politiska forum. 

• Alla politiker eftersträvar att vi håller oss till föreslagna och överenskomna riktlinjer.  

• Medskickas till demokratiberedningen att tydligare implementera verktyget 

protokollsanteckning.  

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson  
Gruppledare 

0768 93 60 50  
peter.arvidsson@politiker.harryda.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 269        Dnr 2020VFN421 

Ekonomisk uppföljning av bokförda nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, skyddade boenden och hem för vård och 
boende (HVB), samt köpta platser för januari-augusti 2019 och 2020  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan för 2020 ska sektorn för socialtjänst redovisa bokförda 
nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem och hem för vård och boende (HVB), 
skyddade boenden, samt köpta platser. För ensamkommande barn och unga redovisas istället 
bruttokostnader då verksamheten finansieras av intäkter från Migrationsverket. 
 
Ekonomiskt utfall gäller för januari till och med augusti år 2019 och 2020 för att siffrorna ska 
bli jämförbara. 
 
Tidigare har dessa nettokostnader redovisats månatligen i den sociala myndighetsnämnden. 
Inför revidering av årsplanen 2021 kan det finnas anledning att se över ärendets omfattning, 
innehåll och frekvens. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 270        Dnr 2020VFN244 

Revidering avseende avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten  

  
Kommunfullmäktige antog taxa avseende avgifter för insatser inom socialtjänsten den 27 
februari 2020 § 30 och gav välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
principerna i taxebestämmelserna. 
 
I taxebestämmelserna framgår att omräkning av avgifterna för hemtjänstinsatser sker utifrån 
förändringar i omsorgsprisindex (OPI). Avgiften för den kommunala hälso- och sjukvården 
omräknas efter förändringar i landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner 
(LPIK). Avgiften för hemtjänstinsatser och kommunal hälso- och sjukvård på särskilt boende 
utgörs av samma belopp som högkostnadsskyddets belopp, vilket grundas på prisbasbeloppet 
fastställt av regeringen. Även avgifterna för måltider på särskilt boende, i dagverksamhet, 
matleverans, trygghetsinsats samt för förbrukningsvaror på särskilt boende regleras utifrån 
gällande taxebestämmelser. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 5 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att revidera avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård 
samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten enligt föreliggande förslag att gälla 
från och med den 1 april 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 271        Dnr 2020VFN443 

Kapacitet för mottagande av ensamkommande barn som är 
kvotflyktingar och omfattas av bosättningslagen  

  
Migrationsverket inkom den 31 augusti 2020 med en förfrågan om Härryda kommun har 
kapacitet att ta emot fler ensamkommande barn och ungdomar (EKB) än tidigare angivet 
kvotantal för ensamkommande. Om kommunen väljer att ta emot fler ensamkommande barn 
eller ungdomar betyder det att kommunen tar emot färre familjer eller vuxna ensamhushåll. 
 
Ensamkommande barn och ungdomar behöver genomgå en utredning hos enheten för barn 
och unga för att kunna fastställa vilka behov barnet har. Under utredningstiden görs en 
placering på ett jourhem eller ett hem för vård och boende (HVB). Kommunen har inget 
HVB-hem, och familjehem är stundtals svårrekryterade. Efter utrett behov behöver barnet 
eller ungdomen antingen fortsatt placering på HVB-hem, eller i familjehem, och för de som 
efter utredning bedöms vara självgående finns möjlighet för placering på kommunens egna 
stödboende på Näckrosvägen. För att möta upp den i så fall utökade målgruppen behöver 
personalgruppen på Näckrosvägen förstärkas. En arbetsplan för att möta det långsiktiga stödet 
och vårdformen framöver behöver också arbetas fram. 
 
Kommunen ersätts av Migrationsverket för kostnader i samband med mottagandet enligt 
schablon utifrån ålder. 
 
Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har kapacitet att ta emot fler 
ensamkommande barn och ungdomar utöver tilldelad kvot. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 8 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun inte tar emot ensamkommande barn och 
ungdomar över tilldelad kvot. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 272        Dnr 2020VFN449 

Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa redovisas i 
nämnden en gång per år. 
 
Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och regeringen om ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Syftet är att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa, minska den psykiska 
ohälsan och erbjuda effektiva insatser. I överenskommelsen har fem fokusområden fastställts 
som särskilt viktiga att fokusera på i arbetet: 
  

 Förebyggande och främjande arbete 
 Tillgängliga tidiga insatser 
 Enskildas delaktighet och rättigheter 
 Utsatta grupper 
 Ledning, styrning och organisation 

 
Härryda kommun har utifrån handlingsplanen prioriterat och genomfört aktiviteter som 
omfattar både mer grundläggande förändringar i organisationen men också kortare 
utbildningsinsatser som ska göra skillnad. Fokus har lagts på delaktighet, samverkan, 
tillgänglighet, kompetensutveckling, arbetssätt, organisation och verksamhetsutveckling. 
 
Från sektorn för socialtjänst samt från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger 
skrivelse daterad den 11 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 273        Dnr 2020VFN280 

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende  

  
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018-2020 har 
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende arbetats fram. 
 
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och 
kommuner i Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring av 
organiserat integrerat arbete när den enskilde individen har samtidiga behov av insatser från 
de båda huvudmännen. Dokumentet ska fungera som ett stöd vid utveckling eller utbyggnad 
av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 
 
VästKoms styrelse och förbundsstyrelsen för kommunalförbunden ställde sig bakom förslaget 
om nytt inriktningsdokument den 24 mars 2020 respektive den 9 april 2020 och 
rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att göra det samma. 
 
Förvaltningens bedömning är att dokumentet utgör en gemensam grund vid organiserat 
integrerat arbete men att det inför avtal är av fortsatt stor vikt att klargöra huvudmännens 
ansvar utifrån respektive lagrum, finansiering, övriga överenskommelser samt för gemensam 
uppföljning. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 9 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 
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§ 274        Dnr 2020VFN424 

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021  

  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 24 september 2020 förslag till 
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen (GR) för 
2021. Förslaget avser interkommunal ersättning för utbildningar inom Göteborgsregionen på 
grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare 
(SFI). Den kommun där eleven är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den 
kommun där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga 
kostnader för elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och 
hemkommunen göra annan överenskommelse. 
 
Då Vuxenutbildningsnätverket ser över ersättningsnivån för regionala yrkesutbildningar, samt 
att det förekommer upphandlingsförfarande av utbildningsanordnare i regionen, föreslås den 
interkommunala ersättningen vara oförändrad 2021. 
 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för 
kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021. 
 
Vuxenutbildningsnätverket inom GR har den 20 april 2020 ställt sig bakom förslaget. 
 
Förvaltningen bedömer att priserna för interkommunal vuxenutbildning ryms inom budget. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 9 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer priser för kommunal vuxenutbildning 2021 i enlighet med förslag 
från Göteborgsregionen (GR) den 24 september 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 

38 / 51



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-11-18 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 275        Dnr 2020VFN452 

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2021  

  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 24 september 2020 förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 2021. 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att godkänna förslag till 
interkommunal prislista för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021. 
 
Den kommun där en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den kommun 
där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga kostnader för 
elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra en 
annan överenskommelse. 
 
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista. Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på bland 
annat pris- och löneutveckling. Förslaget för 2021 har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 
indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021. Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%. 
Samtliga priser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avseende 2021 framgår av 
protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 24 september 2020.  
 
Härryda kommun säljer fler platser än kommunen köper och därför innebär prisförändringen 
ingen ökning av nettokostnaderna. Sektorn för utbildning, kultur och fritid bedömer att 
indexuppräkningen ryms inom budget. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer prislista för interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner för år 2021 enligt föreliggande 
förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 276        Dnr 2020VFN453 

Läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2021/2022  

  
Enligt skolförordningen ska huvudmannen fatta beslut om datum för höst- och vårterminens 
början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Dessutom får 
kommunen lägga ut 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. 
I övrigt beslutar kommunerna över sina läsårstider. 
 
Läsårstiderna bygger på förslag från Göteborgsregionens utbildningsgrupp om gemensamma 
lovtider för medlemskommunerna, läsåret 2021/2022. Läsårstiderna har arbetats fram i 
samråd med berörda verksamhetschefer och verksamhetsråd. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden beslutar om följande tillägg till beslutet 
"givet situationen med pandemin är vårterminens slut och höstterminens start preliminära 
datum". 
 
Sven Karlsson (M) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) att välfärdsnämnden 
fastställer läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och 
ungdomsgymnasium 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att han först kommer ställa proposition på Sven Karlssons yrkande och 
därefter på Peter Arvidssons tillägg. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner 
 
Sven Karlsson yrkande 
Efter ställd proposition på Sven Karlssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet. 
 
Peter Arvidssons tillägg 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons tilläggsyrkande finner ordföranden att 
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välfärdsnämnden beslutat avslå yrkandet. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat i enlighet med Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 277        Dnr 2020VFN410 

Delredovisning från sektorn för utbildning, kultur och fritid av 
handlingsplan för digital agenda 2020-2022  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska arbetet med sektorns handlingsplan för digital agenda 
redovisas två gånger per år. I handlingsplanen beskrivs översiktligt de satsningar sektorn 
fokuserar på i sin digitala omställning 2020-2022. Målen i handlingsplanen kan sektorn 
realisera genom nyttjande av specialiserade resurser, delaktighet ute i verksamheten och 
genom en tät dialog med sektorsledning gällande planering, prioritering, finansiering och 
uppföljning. Sektorn har 2020 prioriterat följande arbete inom ramen för handlingsplanen: 
  

 framtagande av införandeplaner för Office365 för förskola, grundskola, kulturskola 
 utvärdering av nyttan med befintliga e-tjänster och utveckling av fler e-tjänster 
 översyn och förtydligande av sektorns organisation och styrning av digitalisering och 

IT-relaterade frågor 
  
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 7 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 278        Dnr 2020VFN458 

Redovisning av uppdrag till välfärdnämndens arbetsgrupp för skolfrågor  

  
Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 § 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 och översyn av rektorsorganisationen i grundskolan. Välfärdsnämnden 
beslutade att uppdragen skulle redovisas senast den 24 juni 2020. 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2020 § 139 att utöka arbetsgruppens uppdrag med att 
följa projektet Sveriges bästa skola. 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 24 juni 2020 § 183 att uppdragen att ta fram riktlinje för 
skolplikt samt att följa upp rapport från kommunstyrelsens kommission för skolorna i 
Rävlanda var genomförda. Välfärdsnämnden beslutade vidare att förlänga arbetsgruppens 
uppdrag till den 18 november 2020. 
 
Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor ansåg den 7 oktober samt den 4 november att 
arbetsgruppens tre kvarvarande uppdrag genomförts. Om välfärdsnämnden beslutar att 
uppdragen är genomförda och därmed avslutade har arbetsgruppen inga uppdrag från 
nämnden. 
 
Från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor föreligger redovisning daterad den 5 
november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors följande uppdrag 
är genomförda och därmed avslutade: 
  

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

 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2021 informera nämnden om arbetet med 
rektorsorganisationen i grundskolan, utifrån Preeras översyn av rektors-organisationen i 
grundskolan samt utifrån kultur och ledarskap för framgång, ett prioriterat steg på vägen mot 
Sveriges bästa skola. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors uppdragsperiod 
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förlängs till den 31 december 2022, så att välfärdsnämnden vid behov kan ge uppdrag åt 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 279        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet 2020-10-01 
 Protokoll från brottsförebyggande rådet 2020-10-14 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2020-10-06 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 280        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder efter riktad tillsyn på Rävlandaskolan. 
 Västtrafiken - Trängsel i kollektivtrafiken. 
 Tolkförmedling - Delårsrapport 2020 samt revisorernas bedömning. 
 Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Härryda kommun 2021. 

 

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

Paragrafen är justerad 
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§281 
Initiativärende om arbetsordning vid val av justerare i välfärdsnämnden 
 
Från Siw Hallbert (S) framställs på sammanträdet initiativärende om arbetsordning vid val av 
justerare i välfärdsnämnden. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Inga-Lena Persson (MP), Evalotta Liljenzin (M), 
Katia Petkova (M) och Ing-Marie Rydén Höök (L) att välfärdsnämnden beslutar att "val av 
justerare i välfärdsnämnden utses ur oppositionen på samma sätt som i kommunstyrelsen. Där 
andre vice ordförande justerar protokoll. Om andra vice ordförande inte är närvarande utses 
annan justerare ur oppositionen" 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår Siw Hallberts yrkande. 
 
Yttrande 
Peter Arvidsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Siw Hallberts yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser andra vice ordförande till ständig justerare av välfärdsnämndens 
protokoll. Om andra vice ordförande inte närvarar på sammanträdet ska välfärdsnämnden utse 
annan ledamot eller tjänstgörande ersättare från oppositionen. 
 
Följande ledamöter avstår från att delta i beslutet: Peter Arvidsson (SD) och Per Olov Risman 
(SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§282 
Initiativärende om information med anledning av aktuellt coronaläge 
 
Från Peter Arvidsson (SD) framställs på sammanträdet initiativärende om att 
välfärdsnämnden ska få information från förvaltningen med anledning av aktuellt coronaläge. 
 
Ordförande medger att informationen får lämnas vid nämndens sammanträde. 
 
Peter Lönn, kommundirektör informerar nämnden om aktuellt coronaläge. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 283        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 2 november 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 284        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 3, 11 och 17 november 2020. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 3, 11 och 17 november 2020 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 285        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
17 november 2020. För perioden den 19 oktober till 16 november. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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