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Marie Strid (MP) 
Per Olov Risman (SD) 

  
Övriga närvarande Agneta Svensson (personalföreträdare) 

Sara Friedrichsen (personalföreträdare) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§247-252 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Börje Persson (rektor hulebäcksgymnasiet) §§247-248 

  
Utses att justera Kristina Andrén 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-10-28   15:00 
  
Protokollet omfattar §§247-260 
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§247 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 248        Dnr 2020VFN441 

Information om barn- och fritidsprogrammets arbete med utlandspraktik  

  
Börje Persson, rektor på Hulebäcksgymnasiet, informerar om arbetsplatsförlagt arbete (APL) 
på Malta för elever på barn- och fritidsprogrammet samt handels- och 
administrationsprogrammet på Hulebäcksgymnasiet. 
  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 249        Dnr 2020VFN388 

Delredovisning av handlingsplan för digital agenda 2020-2022 för sektorn 
för socialtjänst  

  
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, informerar om sektorns 
handlingsplan för digital agenda 2020-2022. I handlingsplanen beskrivs översiktligt de 
satsningar sektorn fokuserar på i sin digitala transformation 2020-2022. Målen i 
handlingsplanen kan sektorn realisera genom nyttjande av specialiserade resurser, delaktighet 
ute i verksamheten och en tät dialog med sektorsledning gällande planering, prioritering, 
finansiering och uppföljning. Sektorn har 2020 prioriterat arbete med e-tjänst 
försörjningsstöd, taligenkänning, projekt Modig, digitala lås i ordinärt boende samt 
trygghetsskapande teknik. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 28 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 250        Dnr 2020VFN450 

Information om uppstart av dagverksamhet efter stängning på grund av 
coronapandemin  

  
Lena Lager, sektorschef för sektorn för socialtjänst, informerar om uppstart av dagverksamhet 
efter stängning på grund av coronapandemin. 
 
Välfärdsnämnden godkände den 28 april 2020 § 145 förvaltningens tillfälliga stängning av 
dagverksamhet för äldre med syfte att minska smittspridning av covid-19 på kommunens 
äldreboenden. I dagsläget är det en lägre smittspridning av covid-19 i Västra Götaland och det 
finns tydliga och väl inarbetade rutiner för att minska smittspridning. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att uppstart av dagverksamheten kan ske i anpassad form 
utan att riskera större smittspridning på kommunens äldreboenden. Förvaltningen följer 
kontinuerligt lägesbilden. Förvaltningen planerar att dagverksamheten verkställs med färre 
deltagare än före pandemin med start vecka 46. Förvaltningens plan är att verkställa 
dagverksamhet för de 22 personer med demensdiagnos som var pågående före stängningen. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 12 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 251        Dnr 2020VFN29 

Delårsrapport – verksamhetsberättelse inkl prognos 2020  

  
Välfärdsnämndens budget uppgår till 1 969,5 mnkr och prognosen för 2020 är 1 946,3 mnkr 
vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 23,3 mnkr. Det är en förbättring jämfört med 
förra prognosen med 6,4 mnkr. Båda sektorerna förbättrar sina prognoser.  
 
Utbildning och kultur prognostiserar ett överskott om 8,5 mnkr och det är främst ett resultat 
av färre barn och elever inom sektorns verksamheter framförallt inom förskolan. Grundskolan 
visar underskott trots färre elever 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. 
 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på verksamheterna 
grundskola, hälsa och bistånd, kultur och fritid samt funktionsstöd. Strävan är att uppnå 
ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då nämndens sammantagna prognos är 
positiv gör förvaltningen bedömningen att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av 
nämnden. I prognosen ingår ingen större nettoeffekt på kommunens egna kostnader för 
Coronakrisen. 
 
Från ekonomi- och upphandlingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 17 september 
2020. 
 

Beslut 

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

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

Paragrafen är justerad 
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§ 252        Dnr 2020VFN30 

Välfärdsnämndens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (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. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S) 
att välfärdsnämndens bordlägger ärendet gällande välfärdsnämndens budget- och 
verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 18 november 2020. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa proposition på Peter Arvidssons yrkande om 
återremiss och Maria Kornevik Jakobssons yrkande om bordläggning. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
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Beslut 

Välfärdsnämnden bordlägger ärendet gällande välfärdsnämndens budget- och 
verksamhetsplan 2021-2023 (2025) till sammanträdet den 18 november 2020. 
 
Mot beslutet reserverar sig Peter Arvidsson (SD), bilaga 3 skriftlig reservation. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-10-21  

 

Voteringslista: § 252 
Ärende: Välfärdsnämndens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 (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   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Nina Sjöstedt (SD), ledamot  X  
Resultat 11 2 0 
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Bilaga 3 till protokollet, välfärdsnämnden 2020-10-21 § 252

 

Reservation ärende 6, Välfärdsnämndens budget- och verksamhetsplan 2021-2023 
 
I den unika situation vi nu befinner oss i är det svårare än vanligt att prognostisera och 
budgetera för Härrydas kommuns verksamhet. Det visar inte mist den kraftiga 
budgetavvikelse 2020 som presenterades under mötet. Sverigedemokraterna förespråkade 
redan när budgeten togs i juni att kommunen skulle avvakta till hösten med beslutet då vi 
har bättre underlag. Att styra kommunens verksamhet och lägga plan för 14 månader framåt 
i den i allra högsta grad osäkra omvärldssituation vi nu befinner oss i  bäddar för missriktad 
och ineffektiv styrning av verksamheten, något som redan visar sig i planen. 
 
Ett exempel som togs upp under VFN – mötet är att planen för Härryda framtid. Resurserna 
tillsätts utifrån ett underlag där ungdomsarbetslösheten är - dec 2019 4,8% eller 86 
personer. Senast tillgängliga data visar på nära en fördubbling till 8,9% eller 161 personer. 
 
Jag yrkade på att återremittera verksamhetsplanen och för att ge förvaltningen ytterligare 
tid och möjlighet att arbeta vidare med planen och för att uppdatera den med aktuella data 
och åtgärder för att därigenom skapa ett verktyg som effektivare styr verksamheten.  
 
 
Sverigedemokraterna i Härryda 
Peter Arvidsson 
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§ 253        Dnr 2020VFN51 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden  

  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft den 25 maj 2018 och syftar 
bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt 
dennes rätt till skydd av personuppgifter. Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar efter att den har upptäckts. 
Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till personuppgiftsansvarig nämnd, 
även de som inte anmäls till Datainspektionen. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
 
Fyra personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 31 mars 2020 – 21 september 2020. Incidenterna rör obehörig åtkomst till 
personuppgifter i system samt felaktig hantering av e-post. Incidenterna och vidtagna åtgärder 
hanteras enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka förbättringsåtgärder 
som behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens 
verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 21 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

---------------------- 
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Paragrafen är justerad 
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§ 254        Dnr 2020VFN392 

Utnämnande av dataskyddsombud enligt brottsdatalagen  

  
Brottsdatalagen (2018:1177) bygger på EU:s dataskyddsdirektiv och är en parallell 
lagstiftning till EU:s Dataskyddsförordning (EU 2016/679), GDPR. Brottsdatalagen är 
tillämplig när välfärdsnämnden behandlar personuppgifter för att verkställa vissa 
straffrättsliga påföljder inom socialtjänsten. Av brottsdatalagens bestämmelser följer att 
nämnden ska utse ett eller flera dataskyddsombud vars uppgift är att kontrollera att nämnden 
behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt och i övrigt fullgör sina skyldigheter. 
 
Den 24 juni 2020 § 188 utsåg välfärdsnämnden Johan Borre till dataskyddsombud för 
välfärdsnämnden utifrån Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudets arbete avser 
behandlingen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter kan ske utifrån både 
Dataskyddsförordningen och brottsdatalagen. För att dataskyddsombudet ska ha mandat att 
arbeta utifrån brottsdatalagen behöver denne även utnämnas till dataskyddsombud avseende 
brottsdatalagen. 
 
Förvaltningen föreslår att välfärdsnämnden utser Johan Borre till dataskyddsombud utifrån 
brottsdatalagen. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 7 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden utser Johan Borre till dataskyddsombud enligt 3 kap. 13 § brottsdatalagen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 255        Dnr 2020VFN381 

Redovisning av medborgarförslag oktober 2020  

  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande sex 
medborgarförslag, samtliga beslut var att avslå medborgarförslaget. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 16 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 256        Dnr 2020VFN434 

Uppdrag om administration gentemot kommunen för föreningar i 
Härryda kommun  

  
Utifrån inkomna synpunkter från några föreningar i Härryda kommun om den administrativa 
belastningen gentemot kommunen, föreslås att förvaltningen gör en utredning. Utredningen 
ska klargöra hur föreningar i kommunen generellt upplever den administrativa arbetsmängden 
gentemot kommunen, beskriva hur förvaltningen arbetar idag samt vid behov ge förslag på 
åtgärder. 
 
För att klargöra om föreningar i kommunen upplever administrationen gentemot kommunen 
som problematisk behöver förvaltningen utreda om, när och vad föreningar upplever som 
problematiskt. Utredningen ska göras genom kommunikation med föreningar i kommunen, i 
forma av enkäter, samtal, intervjuer, dialogmöten eller liknande. 
 
I uppdraget ingår även att kartlägga och beskriva vilka administrativa uppgifter föreningar i 
kommunen de facto kan ha gentemot kommunen. Vilket bör innefatta samtliga administrativa 
uppgifter gentemot kommunen såsom administration kopplat till bidrag, bygglov, 
arrendeavtal, bokning av halltider och så vidare. 
 
För att bringa klarhet i vilka förutsättningar som finns för förvaltningen att utveckla sitt arbete 
ska utredningen innehålla en beskrivning av hur förvaltningen redan arbetar för att underlätta 
föreningarnas kontakt och administration gentemot kommunen. 
 
Beroende på vad utredningen kommer fram till kan åtgärder och utvecklingsområden föreslås 
för att underlätta för föreningar att hantera kontakt och administration gentemot kommunen. 
Möjliga åtgärder skulle kunna vara att skapa en väg in till förvaltningen i form av en 
"föreningslots" och snabb hjälp i kommunens kontaktcenter. 
 
Från välfärdsnämndens ordförande föreligger skrivelse daterad den 30 september 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur den administrativa 
arbetsmängden gentemot kommunen ser ut och upplevs av kommunens föreningar samt 
beskriva hur förvaltningen redan arbetar för att underlätta föreningarnas administration 
gentemot kommunen. 
 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån utredningens resultat föreslå åtgärder 
för att underlätta för föreningar att hantera kontakt och administration gentemot kommunen. 
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---------------------- 
 

Paragrafen är justerad 
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§ 257        Dnr 2020VFN454 

Förlängning av beslut gällande distansundervisning i Härryda kommuns 
gymnasieskola  

  
Ordförande i välfärdsnämnden fattade den 13 augusti 2020 § 217 beslut om vissa 
anpassningar av gymnasieutbildningens utformning i Härryda kommun. Detta beslut innebar 
att elever i vissa årskurser och på vissa program delvis fick distansundervisning. 
Anpassningarna föranleddes av den tillfälliga förordningen (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Dessutom 
lämnades delegation till rektor för att fatta beslut om undervisning på distans, anpassning av 
lärotiderna eller undervisningens utformning för elever som har behov av dessa anpassningar 
för att kunna följa Folkhälsomyndigheternas allmänna råd. 
 
Den 23 september 2020 § 236 fattade välfärdsnämnden beslut om förlängning av beslut om 
distansundervisning, att gälla från 1 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020 där man 
även förlängde rektors delegation till 18 december 2020. Beslutet innebar anpassningar av 
utbildningens utformande enligt följande: 

 Naturvetenskapsprogrammet - elever i årskurs 2 och 3 fortsätter vara uppdelade i två 
grupper och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i skolans 
lokaler. Om rektor bedömer det nödvändigt kan laborationer genomföras på plats i 
skolans lokaler. 

 Samhällsvetenskapsprogrammet - elever i årskurs 2 och 3 fortsätter vara uppdelade i 
två grupper och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i skolans 
lokaler. 

 Ekonomiprogrammet - elever i årskurs 2 och 3 fortsätter vara uppdelade i två grupper 
och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i skolans lokaler. 

 Teknikprogrammet – elever i årskurs 2 och 3 fortsätter vara uppdelade i två grupper 
och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i skolans lokaler. Om 
rektor bedömer det nödvändigt kan laborationer genomföras på plats i skolans lokaler. 

 Barn- och fritidsprogrammet – elever i årskurs 3 fortsätter vara uppdelade i två 
grupper och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i skolans 
lokaler. 

 Handels- och administrationsprogrammet – elever i årskurs 3 fortsätter vara uppdelade 
i två grupper och har 50 % distansundervisning som varvas med undervisning i 
skolans lokaler. 

 
Kontinuerlig utvärdering genomförs med avseende på sociala och pedagogiska konsekvenser 
av distansundervisning för eleverna på respektive program. Med hänsyn till genomförd 
utvärdering föreslår förvaltningen att tidigare anpassningar av utbildningens utformande ska 
upprätthållas under perioden 2 november 2020 till 18 december 2020, i enlighet med 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

välfärdsnämndens beslut den 23 september 2020 § 236, med ändringen att elever i årskurs 2 
på handels- och administrationsprogrammet från och med vecka 45 ska återgå helt till 
undervisning i skolans lokaler. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 14 oktober 20202. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar med stöd av 11 b § förordningen (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta att Härryda 
kommuns gymnasieskola under perioden 2 november 2020 till 18 december 2020 ska 
upprätthålla anpassningar av utbildningens utformande i enlighet med välfärdsnämndens 
beslut den 23 september 2020 § 236, med undantag för handels- och 
administrationsprogrammets elever i årskurs 2 som helt återgår till undervisning på skolans 
lokaler från och med vecka 45. 
 
Beslut om eventuella fortsatta åtgärder fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 16 
december 2020. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 258        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Samordningsförbundet Insjöriket Delårsredovisning 2020 
 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020 - 

Förlängning av överenskommelse för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård mellan kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

 Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 22 september 2020 - 
Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2019 

 Göteborgsregionen- Regionutvecklingsstrategi för Västar Götaland - RUS 2030 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 259        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från brottsförebyggande rådet 2020-09-15 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 260        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 6 oktober 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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