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Sekreterare   
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Ordförande   
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Justerande         
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 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-21 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-10-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2020-11-13 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Emelie Ivarson 

Plats och tid Rådasjön kl. 18:16-18:33 
  
Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 

Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Peter Arvidsson (SD) §261 
Nina Sjöstedt (SD) 
Tommy Brundin (M) §§262-263 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
Marie Strid (MP)  ersätter Inga-Lena Persson (MP) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Tommy Brundin (M) §261 

Andreas Fransson (M) 
Anita Anger (L) 
Elin Germgård (C) §261 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Oskar Sköld (S) §261 
Kristin Arplöw (S) §261 
Kajsa Lackovic (S) §261 
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Per Olov Risman (SD) §261 
  
Övriga närvarande Agneta Svensson (personalföreträdare) §261 

Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §261 
Peter Lönn (kommundirektör) §261 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §261 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §261 
Anders Pettersson (personalchef) §261 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §261 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 

  
Utses att justera Kristina Andrén 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-10-21   19:00 
  
Protokollet omfattar §§261-263 
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ÄRENDELISTA 

§ 261 Yttrande över förslag om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34) 

§ 262 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
§ 263 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
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§ 261        Dnr 2020VFN347 

Yttrande över förslag om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och 
pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)  

  
Härryda kommun har fått en förfrågan från Utbildningsdepartementet att senast den 26 
oktober 2020 lämna synpunkter på remiss om förslag till stärkt kvalitet och likvärdighet i 
fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). 
 
Mot bakgrund av att fritidshemmet fått ett tydligare uppdrag utifrån skollagen (2010:800) och 
läroplan (Lgr 11) gällande ansvar för undervisning, föreslås i utredningen insatser som ska 
stärka fritidshemmets kvalitet och likvärdighet. Dessutom föreslås att rätten till undervisning i 
fritidshem ska utökas så att fler elever kan ges utbildning i fritidshem. 
 
För att öka barns förutsättningar för en god utveckling och lärande inför det fortsatta lärandet i 
förskoleklass och grundskola föreslås i utredningen även kvalitetshöjande åtgärder samt 
etableringsstopp gällande pedagogisk omsorg. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att utredningens förslag gällande fritidshem kan höja 
kvaliteten och likvärdigheten. Förvaltningen ser dock att när fler barn ges rätt till utbildning 
inom fritidshem kommer det att medföra ekonomiska konsekvenser för huvudmännen 
gällande personal, lokaler och utformning av lärmiljöer. 
 
Lärare med behörighet för undervisning i fritidshem är ett bristyrke. Den föreslagna 
utökningen av vidareutbildning för lärare samt utökade möjligheter till validering bedöms av 
förvaltningen kunna bidra till att fler yrkesverksamma kan bli behöriga att undervisa i 
fritidshemmet. 
 
Förvaltningen delar bilden av att fritidshemmet kan utveckla arbetet för att möta det lokala 
förenings- och kulturlivet och att en handlingsplan och ett stödmaterial kan bidra för att 
utveckla detta arbete. Förslaget om utökat ansvar för kommuner att erbjuda transport till 
fritidshemmet skulle medföra ökade kostnader för kommunerna. 
 
Förvaltningen bedömer att pedagogisk omsorg i Härryda kommun har en hög kvalitet och 
redan omfattas av de delar i förslaget som handlar om kvalitetshöjande insatser. Förvaltningen 
bedömer att det är möjligt att säkerställa höjd kvalitet inom pedagogisk omsorg utan att införa 
etableringstopp. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse samt yttrande daterade den 14 
september 2020. 
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Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden  
Sven Karlsson (M) yrkar att välfärdsnämnden antar yttrande daterat den 14 september 2020 
från sektorn för utbildning och kultur som eget yttrande till Utbildningsdepartementet, med 
ändring i sista meningen, där ordet "därmed" stryks samt att ordet "nödvändigt" ersätts med 
"önskvärt". Vilket ger lydelsen: "Härryda kommun anser att alternativ 1 säkerställer höjd 
kvalitet inom pedagogisk omsorg och att ett etableringsstopp inte är önskvärt." Sven 
Karlsson (M) yrkar vidare att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:20-18:24 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Marie Strid (MP) att välfärdsnämnden antar 
yttrande daterat den 14 september 2020 från sektorn för utbildning och kultur som eget 
yttrande till Utbildningsdepartementet samt att paragrafen justeras omedelbart. 
 
Propositioner  
Efter ställd proposition på Sven Karlssons och Siw Hallberts 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 7 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande daterat den 14 september 2020 från sektorn för utbildning 
och kultur som eget yttrande till Utbildningsdepartementet, med ändring i sista meningen, där 
ordet "därmed" stryks samt att ordet "nödvändigt" ersätts med "önskvärt". Vilket ger lydelsen: 
"Härryda kommun anser att alternativ 1 säkerställer höjd kvalitet inom pedagogisk omsorg 
och att ett etableringsstopp inte är önskvärt." 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Marie Strid (MP). 
 

---------------------- 
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Voteringslista: § 261 
Ärende: Yttrande över förslag om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk 
omsorg (SOU 2020:34),  2020VFN347 
 
Bilaga 1 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Ing-Marie Rydén Höök (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Nina Sjöstedt (SD), ledamot   X 
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 7 4 2 

6 / 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-10-21 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 262        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 6 och 20 oktober 2020. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 6 och 20 oktober 2020 föreligger. 
 

---------------------- 
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§ 263        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
20 oktober 2020. För perioden den 21 september till 19 oktober. 
 

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