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Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) 
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ÄRENDELISTA 

§ 226 Fastställande av föredragningslistan 
§ 227 Information om öppna jämförelser 2020 sektorn för socialtjänst per juni 
§ 228 Information om Härryda framtid 

§ 229 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning och 
kultur 2020 

§ 230 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för socialtjänst 
2020 

§ 231 Information om personalstatistik inom sektorn för utbildning och kultur och sektorn 
för socialtjänst 

§ 232 Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022 - 2025 samt mål och 
inriktningar 

§ 233 Samverkansavtal avseende familjerätten i Härryda kommun, Mölndals stad och 
Partille kommun 

§ 234 Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård 

§ 235 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande 
elevhälsans medicinska insats 

§ 236 Förlängning av beslut gällande distansundervisning i Härryda kommuns 
gymnasieskola 

§ 237 Statistiska uppgifter 2020 
§ 238 Delgivning av protokoll från råd 2020 
§ 239 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020 
§ 240 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020 
§ 241 Initiativärende om information om giftfri kommun 
§ 242 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020 
§ 243 Anmälan av ordförandebeslut 2020 
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§226 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Nytt ärende, initiativärende om information om giftfri kommun, tas upp som ärende 16. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§227 
Information om öppna jämförelser 2020 sektorn för socialtjänst per juni 
 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på socialtjänsten informerar om öppna jämförelser 2020 
för sektorn för socialtjänst per juni. 
 
Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra olika kvalitetsaspekter inom socialtjänsten och 
den kommunala hälso- och sjukvården. Underlaget till årets resultat samlades in från januari 
till mars 2020 och gäller förhållanden innan covid-19-pandemin. 
 
Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och 
sjukvården. Öppna jämförelser syftar till att: 

 skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och 
socialtjänst 

 ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i verksamheterna 
 initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om verksamheternas 

kvalitet 
 ge underlag för styrning och ledning 

  
Socialstyrelsen tar fram indikatorer som belyser olika kvalitetsaspekter för den enskilde 
brukaren inom socialtjänsten. Indikatorerna grundas i tillgänglig kunskap, de anger en 
önskvärd riktning, är relevanta för verksamheterna de berör och resultaten ska vara 
påverkbara för kommunen eller utföraren. Indikatorerna kan vara ett stöd för huvudmän och 
utförare i deras arbete med att förbättra sina verksamheter. Öppna jämförelser används bland 
annat vid sektorn för socialtjänst arbete med verksamhetsplan och kvalitetsarbete. Målet är att 
jämförelserna bidrar till verksamhetsförbättring som kommer brukarna till gagn. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 2 juli 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§228 
Information om Härryda framtid 
 
Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten, informerar om verksamheten Härryda framtid 
som omfattas av vuxenutbildning, arbetsmarknadsenhet, enhet för nyanlända, 
enhet för försörjningsstöd samt Näckrosvägens stödboende. Ett av uppdragen för 
verksamheten Härryda framtid är att skapa förutsättningar för integration till det svenska 
samhället för nyanlända och ensamkommande barn och unga samt att öka människors 
möjligheter att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 229        Dnr 2020VFN373 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för 
utbildning och kultur 2020  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska nämnden få information om statsbidrag. 
 
Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i 
SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen 
utbetalas separat. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa 
betalas inte ut med automatik utan måste sökas.  Av de riktade statsbidragen till kommunerna 
är en stor del av bidragen avsedda för skolan. De största bidragsposterna för sektorn för 
utbildning och kultur är ersättning för höjda lärarlöner samt statsbidrag för likvärdig skola. 
Bidraget för likvärdig skola uppgår till drygt 11 mnkr och detta bidrag syftar till att utöka 
huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i 
förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. En ytterligare stor bidragspost är 
kompensation till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem. 
 
För verksamheterna förskola, grundskola, gymnasiet, komvux, sfi, skolbibliotek, och 
fritidshem samt elevhälsan är Skolverket ansvarig myndighet. Kommunens kulturverksamhet 
söker vissa bidrag från Kultur i Väst och Kulturrådet. 
 
När det gäller vissa bidrag lämnas en bidragsram för varje huvudman medan den utbetalade 
summan för andra bidrag bestäms i relation till hur många som sökt. Under 2019 beviljades 
sektorn för utbildning och kultur statsbidrag till ett belopp av ca 56 mnkr. Totalt uppgår den 
prognosticerade summan av riktade statsbidrag för 2020 till 55 mnkr för 2020. Bidrag från 
Migrationsverket för asylsökande elever 2020 tillkommer utöver denna summa. Under våren 
2020 har det inte varit möjligt för kommunerna att söka statsbidrag för lärarlyftet, detta 
statsbidrag är åter möjligt att söka under hösten 2020. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 17 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

7 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 230        Dnr 2020VFN375 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för 
socialtjänst 2020  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska nämnden få information om statsbidrag. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över alla så kallade riktade 
statsbidrag för innevarande år. I sammanställningen ingår även projekt- och 
utvecklingsmedel. Redovisade statsbidrag eller projektmedel har som syfte att stimulera 
till specifik utveckling och måluppfyllelse i verksamheten. Förvaltningen rekvirerar eller 
ansöker om medel utifrån statsbidragets eller projektets angivna villkor. 
Statsbidrag och projektmedel utbetalas av och redovisas till den utlysande myndigheten 
på olika sätt. Flertalet av statsbidragen utbetalas i anslutning till ansökan och genomförda 
aktiviteter och resultat redovisas därefter till myndigheten. Det förekommer vid vissa 
utlysningar av medel att kommunen utför aktiviteter och i efterhand debiterar den 
utlysande myndigheten för kostnader som aktiviteter har medfört. Ett par projekt 
samordnas av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) eller Samordningsförbundet 
för flera kommuner, vilket innebär att medlen delas mellan kommunerna och summan för 
Härryda kommun redovisas inte separat. Ansökan om statsbidraget till regioner och 
kommuner till följd av sjukdomen covid-19, vilket avser ekonomiskt stöd för 
merkostnader, pågår. Kommunen har därmed inte fått besked om bidragets omfattning till 
kommunen. 
 
Under 2020 har sektorn för socialtjänst hittills beviljats medel i form av statsbidrag och 
projektmedel till en summa av 17 941 073 kronor när det gäller de bidrag eller 
projektmedel som fördelats specifikt till Härryda kommun och som utbetalas inför 
genomförande av angivna åtgärder eller projekt. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 18 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 231        Dnr 2020VFN377 

Information om personalstatistik inom sektorn för utbildning och kultur 
och sektorn för socialtjänst  

  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska nämnden få information om personalstatistik. Statistiken 
ska innehålla information om sjuktal, sysselsättningsgrad och pensionsavgångar gällande 
personal inom sektorn för utbildning och kultur samt sektorn för socialtjänst. 
 
Sjukfrånvaron redovisas för perioden januari-juni för 2017-2020. Som en följd av situationen 
med covid-19 har sjukfrånvaron ökat under 2020. Under första halvåret 2020 har 
sjukfrånvaron ökat inom förvaltningen från 7,9 till 9,7 procent. Inom sektorn för utbildning 
och kultur har sjukfrånvaron ökat från 7,8 till 9,2 procent och inom sektorn för socialtjänst har 
sjukfrånvaron ökat från 9,6 till 13,2 procent. Sjukfrånvaron skiljer sig åt mellan 
verksamheterna inom båda sektorerna. Det är främst korttidsfrånvaron som ökat. Enligt 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska samtliga medborgare hålla sig hemma vid 
minsta förkylningssymptom för att förhindra smittspridning. Majoriteten av yrkesgrupperna 
inom båda sektorerna saknar möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på distans. 
Sjukfrånvaron ökade markant under mars och april, för sedan minska under maj månad. I juli 
månad var sjukfrånvaron nere i samma nivå som föregående år. 
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom respektive sektor ligger på 97 procent vilket 
är samma nivå som kommunen som helhet. 15 procent av samtliga tillsvidareanställda inom 
sektor socialtjänst är 60 år eller äldre och beräknas gå i pension inom fem år. Inom sektor 
utbildning och kultur beräknas 13 procent av samtliga tillsvidareanställda som är 60 år eller 
äldre och beräknas gå i pension inom fem år. 
 
Respektive chef följer kontinuerligt upp sjukfrånvaro, sysselsättningsgrad och 
pensionsavgångar. Uppföljning genomförs i kommunens fackliga samverkansforum två 
gånger per år. Personalredovisning i ekonomiutskottet genomförs årligen. Under våren 2020 
har riktade insatser gjorts till enheter med hög sjukfrånvarofrånvaro. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 20 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 232        Dnr 2020VFN30 

Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022 - 2025 samt 
mål och inriktningar  

  
Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och 
inriktningar utarbetas av politiken och fastställs av välfärdsnämnden. 
 
I budgetdokument konkretiseras fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens 
verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är 
prioriterade för 2021. Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda budgeten 
för 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar på 
kommunövergripande nivå. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Sven Karlsson (M), Eva-Lotta 
Liljenzin (M) och Ing-Marie Rydén Höök (L) att välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen 
att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån 
välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar, 
med eventuell justering av ramarna enligt kommunstyrelsens beslut samt utifrån övergripande 
inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 15 juni 2020 i § 117. 
 
Siw Hallbert (S) yrkar med instämmande av Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) 
att välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån välfärdsnämndens budget 2021 med plan 
för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar samt utifrån övergripande inriktning och 
mål enligt Socialdemokraternas förslag. Siw Hallbert yrkar vidare att förvaltningen ges i 
uppdrag att skapa ett ärende till kommunfullmäktige för att initiera en förändring av 
skattesatsen. Nivån behöver beräknas på ett sådant sätt att de extra statsbidragen och 
höjningen av skattesatsen uppgår till 40 miljoner i ökad ram. Ramen skall sedan fördelas så 
att välfärdsnämnden får 36,2 miljoner extra för att kunna hantera konsekvenserna av Corona 
pandemin. 
 
Propositionsordning 
Ordförande redovisar att hon kommer att ställa proposition på Maria Kornevik 
Jakobssons och Siw Hallberts yrkanden. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad propositionsordning. 
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Propositioner 
Efter ställd proposition på Siw Hallberts och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Siw Hallberts yrkande röstar Nej. Voteringen 
utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja, 4 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2021 samt perioden 2022-2025 utifrån välfärdsnämndens budget 2021 med plan 
för perioden 2022-2025 samt mål och inriktningar, med eventuell justering av ramarna enligt 
kommunstyrelsens beslut samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige 15 juni 2020 i § 117. 
 
Mot beslutet reserverar sig Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

Voteringslista: § 232 
Ärende: Välfärdsnämndens budget 2021 med plan för perioden 2022 - 2025 samt mål och 
inriktningar,  2020VFN30 
 
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  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Nina Sjöstedt (SD), ledamot   X 
Resultat 7 4 2 
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§ 233        Dnr 2020VFN269 

Samverkansavtal avseende familjerätten i Härryda kommun, Mölndals 
stad och Partille kommun  

  
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725), KL. 
 
Socialtjänstens område har identifierats som ett område där avtalssamverkan kan vara ett 
sätt att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten. Skäl för avtalssamverkan kan till 
exempel vara behovet av att klara kompetensförsörjning och kompetensutveckling, att 
säkerställa tillgången till specialistkompetens, att bibehålla och utveckla kommunal 
service inom ramen för knappa resurser, men också att minska sårbarheten. 
 
Mot denna bakgrund har Partille kommun tillsammans med Härryda kommun och 
Mölndals stad undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation 
kring respektive kommuners familjerättsverksamhet och funnit detta lämpligt. 
Kommunfullmäktige föreslås därför att tillstyrka en avtalsbaserad samverkan avseende 
familjerättens verksamhet. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 18 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan avseende familjerätten inom 
socialtjänsten med Mölndals stad och Partille kommun. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal med Mölndals stad och 
Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med båda kommunerna. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 234        Dnr 2020VFN281 

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

  
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till att förlänga 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med den 31 
december 2021. Förbundsstyrelsen rekommenderade även kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning. Göteborgsregionen, GR, 
rekommenderade den 8 maj 2020 medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget. 
 
Nuvarande överenskommelse gäller från och med 25 september 2018 till och med 30 
november 2020. Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 30 november 2020, 
ska den nuvarande överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller 
reglering av betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska 
vara underlag för dialog om eventuella förändringar. För att utvärdera överenskommelsen i 
sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att utvärdera eventuella 
konsekvenser framförallt inom den psykiatriska vården. Det politiska samrådsorganet mellan 
Västkom och Västra Götalandsregionen, SRO, ställde sig den 6 mars 2020 bakom en 
förlängning av överenskommelsen. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 9 juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner förslag till förlängning av överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 235        Dnr 2020VFN277 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och patientsäkerhet 
gällande elevhälsans medicinska insats  

  
Kommunstyrelsen antog den 7 januari 2013 § 2 ledningssystem för elevhälsans medicinska 
insats. Sedan den 1 januari 2019 är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare för elevhälsans 
medicinska insats i Härryda kommun. 
 
Skolhälsovården är ett eget verksamhetsområde inom elevhälsan som utförs av skolsköterskor 
och skolläkare. Skolhälsovården regleras av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL. Enligt 
skollagen (2010:800) ska det finnas en elevhälsa på varje enskild grundskola och 
gymnasieskola. Elevhälsan är uppdelad i en medicinsk och en psykologisk insats. 
 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) är vårdgivaren ansvarig för att det finns ett ledningssystem 
för verksamheten. Ledningssystemet fastställer vilka principer som ska gälla vid planering, 
ledning, kontroll, dokumentation, uppföljning, utvärdering och förbättring av verksamheten. 
Ledningssystemet ska göra det möjligt att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt 
tillfälle så att händelser som kan leda till vårdskador undviks. 
 
Förvaltningen föreslår ett nytt ledningssystem som omfattar det systematiska kvalitetsarbetet 
och patientsäkerheten gällande elevhälsans medicinska insats. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 19 augusti 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och 
patientsäkerhet gällande elevhälsans medicinska insats” enligt föreliggande förslag. 
 
Välfärdsnämnden upphäver ”Ledningssystem för elevhälsans medicinska del” som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 januari 2013 § 2 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 236        Dnr 2020VFN382 

Förlängning av beslut gällande distansundervisning i Härryda kommuns 
gymnasieskola  

  
Ordförande i välfärdsnämnden fattade den 13 augusti 2020 beslut om vissa anpassningar av 
gymnasieutbildningens utformning i Härryda kommun. Beslutet gäller till och med 30 
september 2020. Anpassningarna föranleddes av den tillfälliga förordningen 2020:115 om 
utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
Förordningen ger huvudman för en gymnasieskola möjligheter att besluta om till exempel 
distansundervisning eller att disponera läsåret på ett friare sett för att lärare och elever ska 
kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd när det gäller kollektivtrafik 
och allmänna färdmedel. Det tidigare beslutet innebär att elever i vissa årskurser och på vissa 
program delvis får distansundervisning. Dessutom lämnades delegation till rektor 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 
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. 
 
En hög andel av de drygt 1 800 elever som går på Hulebäcksgymnasiet är beroende av att resa 
med kollektivtrafiken för att kunna ta sig till skolan. Västtrafik som trafikerar sträckan mellan 
Göteborg och Mölnlycke kommunicerade inför terminsstart i augusti att de inte skulle klara 
av att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för kollektivtrafiken om 
gymnasieskolorna öppnade som vanligt. Under terminens inledande veckor har Västtrafik 
rapporterat om trängsel i kollektivtrafiken och behovet av anpassningar i form av 
distansundervisning kvarstår 
 
Kontinuerlig utvärdering har genomförts med avseende på sociala och pedagogiska 
konsekvenser av distansundervisning för eleverna på respektive program. Med hänsyn till 
utvärderingen föreslås en ändring jämfört med tidigare fattat beslut när det gäller barn- och 
fritidsprogrammet så att årskurs 2 helt återgår till undervisning på plats i skolans lokaler. I 
övrigt föreslås fortsatta anpassningar av undervisningens utformning i enlighet med tidigare 
fattat beslut. 
 
Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad den 18 september 2020. 
 

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 1 oktober 2020 till och med 23 oktober 2020 ska 
göra anpassningar av utbildningens utformning enligt följande: 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Elever i årskurs 2 och 3 på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, 
handels- och administrationsprogrammet, ekonomiprogrammet och teknikprogrammet 
fördelas i två grupper. Programmen har 50 procent distansundervisning som varvas med 
undervisning i skolans lokaler. Laborationer på naturvetenskapsprogrammet och 
teknikprogrammet kan dock, om rektor bedömer det nödvändigt, genomföras på plats i 
skolans lokaler. 
 
Elever i årskurs 3 på barn- och fritidsprogrammet fördelas i två grupper. Programmen har 50 
procent distansundervisning som varvas med undervisning i skolans lokaler. 
 
Beslut om eventuella fortsatta åtgärder om anpassningar fattas på välfärdsnämndens 
sammanträde den 21 oktober 2020. 
 
Välfärdsnämnden beslutar att lämna delegation till respektive rektor att, om det behövs på 
grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför 
att de följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser 
sjukdomen covid-19, fatta beslut enligt 11 a § i förordningen (2020:115) om utbildning på 
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
 
Beslut om att lämna delegation till respektive rektor gäller under perioden 1 oktober 2020 till 
18 december 2020. 
 
Beslut som fattas av rektor med ovan givna delegation ska anmälas till välfärdsnämndens 
nästkommande sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 237        Dnr 2020VFN273 

Statistiska uppgifter 2020  

  
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per juni 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-09-23 
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§ 238        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 2020-09-03 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2020-08-25 

 

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

Paragrafen är justerad 

20 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 239        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 7 september 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 240        Dnr 2020VFN2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. 
Förteckning över anmälda beslut, daterad den 7 september 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§241 
Initiativärende om information om giftfri kommun 
 
Från Inga-Lena Persson (MP) föreligger initiativärende om information om giftfri kommun 
daterat den 23 september 2020. Miljöpartiet vill att nämnden ska få inblick i arbetet med en 
giftfri kommun och efterfrågar information om hur kommunens skolor arbetar med kunskap 
hos lärare och elever om en giftfri miljö. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Sven 
Karlsson (M), Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S) och Birgitta Berntsson (S) att 
välfärdsnämnden får information från förvaltningen, på det sätt som förvaltningen anser 
lämpligt, om arbetet med en giftfri kommun.  
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons yrkande finner ordföranden att 
välfärdsnämnden beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämnden får information från förvaltningen, på det sätt 
som förvaltningen anser lämpligt, om arbetet med en giftfri kommun.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 242        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 7, 8, 21 samt 22 september. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 7, 8, 21 samt 22 september föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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2020-09-23 
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§ 243        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
23 september 2020. För perioden den 25 augusti till 21 september. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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