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§1 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 
 
Nytt ärende om Information om rutin för stängning av skolor, tas upp som ärende 2. 
 
Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning på gymnasiet med 
anledning av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, tas upp som ärende 18. 
 
Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut om fjärr-och distansundervisning i Härryda 
kommuns högstadieskolor, tas upp som ärende 19. 
 
Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut - stängning av vissa verksamheter inom kultur- 
och fritidsområdet, tas upp som ärende 20. 
 
Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut - öppet på bibliotek och tillgång till 
fotbollsplaner, tas upp som ärende 21. 
 
Nytt ärende om Initiativärende om fristående skolorna i Härryda kommuns påverkan på 
Sveriges bästa skola, tas upp som 22. 
 
Nytt ärende om Initiativärende om information om smittspridning i våra skolor, tas upp som 
23. 
 
Nytt ärende om Initiativärende angående Sveriges bästa skola, tas upp som 23 b. 
 
Nytt ärende om Initiativärende om instruktioner till vaccinerade personer, tas upp som 23 c. 
 
Ärende 6,  Årsplan för välfärdsnämnden 2021, utgår. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§2 
Information om rutin för stängning av skolor 
 
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid, informerar om rutin för 
stängning av skolor.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

6 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 3        Dnr 2020VFN477 

Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande 
barn i vårdnadshavardelen  

  
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade 
vårdnadshavare utses till barnet. Särskilt förordnade vårdnadshavare ersätts av 
Överförmyndare i samverkan för den del av uppdraget som avser förmynderskap och för 
ensamkommande barn vars vistelsekommun är Härryda kommun, Kungsbacka, Mölndal, 
Partille eller Öckerö. När det gäller vårdnadshavardelen i uppdraget saknas lagstöd för att en 
särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn har rätt till ersättning. 
Välfärdsnämnden behöver ta ställning till huruvida ersättning ska utgå, arvodesnivå för den 
och i vilka ärenden. 
 
För att kunna säkerställa att lämpliga personer anlitas för uppdragen som särskilt förordnade 
vårdnadshavare för ensamkommande barn anser förvaltningen att det är nödvändigt att de får 
skälig ersättning för sina uppdrag i vårdnadshavardelen. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 27 oktober 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att ersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för 
ensamkommande barn som Härryda kommun har placerat ska utgå i vårdnadshavardelen 
enligt följande: 
 
Arvode för normalt uppdrag enligt schablon 2 % av prisbasbeloppet per månad. 
 
Arvode för mer omfattande uppdrag än ett normalt uppdrag enligt schablon 3 % av 
prisbasbeloppet per månad. 
 
Omkostnadsersättning enligt schablon 2 % av prisbasbeloppet per år eller faktisk 
kostnadsersättning enligt kvitton/underlag. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 4        Dnr 2020VFN524 

Redovisning av uppdrag om hur Kraftkällan kan utvecklas i samarbete 
med andra kommuner  

  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagande av budget och verksamhetsplan för 
2020-2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med förutsättningarna för 
hur Kraftkällan kan utvecklas i samarbete med andra kommuner. Kraftkällans verksamhet har 
funnits sedan 2003 och bedriver gruppverksamhet för barn och föräldrar. Välfärdsnämnden 
beslutade den 6 november 2019 om minskning av Kraftkällans personal från 2,5 årsarbetare 
till 1 årsarbetare och förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med redovisning om hur 
Kraftkällan kan utvecklas i samarbete med andra kommuner. För närvarande pågår dialog om 
avtalssamverkan för gruppverksamheter med inriktning våld i nära relation. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 23 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 5        Dnr 2020VFN473 

Redovisning av uppdrag om genomlysning av kostnader för olika 
boenden inom socialtjänstens verksamheter  

  
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid antagandet av budget och verksamhetsplan 
2020–2022 den 6 november 2019 § 256 att under 2020 återkomma med en genomlysning av 
kostnader för olika boenden inom socialtjänstens verksamheter. 
 
Förvaltningen har valt att i denna rapport redovisa kostnader för LSS-bostäder. Bedömningen 
är att en genomlysning av kostnaderna bör sträcka sig tre år bakåt i tiden. Genomlysningen av 
kostnader för LSS-boende inbegriper olika ekonomiska mått, samt faktorer som systemet för 
LSS-utjämning, antal beslut och antal platser. 
 
I Härryda fattas färre beslut om LSS-insatser jämfört med liknande kommuner och 
riksgenomsnittet. Antalet beslut om LSS-bostad i förhållande till befolkningen är inte högre i 
Härryda. Däremot är andelen boendebeslut högre i förhållande till samtliga LSS-insatser. 
Härryda har hög kostnad för LSS-boenden, både mätt per brukare och per invånare. 
 
Sedan funktionsstöd år 2018 blev en fristående verksamhet från att tidigare ingått i samma 
verksamhet som individ- och familjeomsorg har verksamheten haft möjlighet att lägga ett 
större fokus på detaljstyrning och uppföljning. Även andra enheter har genomfört 
förändringar för tydligare struktur och bättre överblick. 
 
Åtgärder som har genomförts är: 

 Revidering av riktlinjer LSS – harmonierar med förändrad rättspraxis och tydliggör 
kriterier för bedömning av rätt till insats. 

 Bosamordning – ger en god överblick över sektorns behov och tillgång av bostäder 
oavsett verksamhet och lagrum. 

 Vårdtyngdsmätning – underlättar bedömning av placering och av bemanningsbehov. 
 Boendekarriär/flyttkedja – den enskilde får relevant stöd i relevant boendeform. 
 Samplanering – Underlättar att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid 

för att nyttja tilldelade resurser på ett effektivt sätt och med mesta möjligt nytta för 
brukaren.  

 Borttagande av hyressubvention – harmoniserar med samhällets kostnadsutveckling 
och innebär ökade intäkter. 

 
Åtgärder som planeras är: 

 Beställarenhet – tillgodoser sektorns behov av resurser för upphandling, avtal och 
avtalsuppföljning. 

9 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
Åtgärd som föreslås är: 

 Kartläggning av brukare som bor i en av kommunen anvisad bostad men saknar 
formellt beslut om boende enligt LSS/SoL, samt att uppmana dessa att ansöka om 
insats för att dokumentationssystem och statistik ska spegla verkligheten, något som 
har betydelse för såväl utjämningssystem och planering. 

 Kartläggning av historiskt utfall av prognostisering av framtida behov som ingår i 
arbetet med LRP. Syftet är att utvärdera metoden. 

 Omvärldsbevakning i syfte att klargöra orsaker till Härrydas specifika insatsmix, där 
andelen beslut om LSS-boende är större än genomsnittet. 

 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad den 10 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är slutfört. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att under 2021 genomföra de föreslagna 
åtgärderna, nämligen att kartlägga de brukare som bor i en av kommunen anvisad bostad utan 
formellt beslut utvärdera aktuell metod för prognostisering av framtida behov av LSS-
boenden kartlägga skillnader gällande insatsmix av LSS-insatser mellan Härryda och liknande 
kommuner. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 6        Dnr 2020VFN496 

Principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019 § 93, i samband med fastställande av 
budget/plan 2020-2024, att uppdra åt kommunstyrelsen samt till välfärdsnämnden att utarbeta 
sju servicegarantier vardera inom respektive verksamhetsområde i Härryda kommun. 
 
Syftet med servicegarantier är att bidra till att invånare och näringsliv har förtroende för att 
kommunen ger god service och uppfyller sina åtaganden inom utlovad tid. En servicegaranti 
ska fastställa inom vilken tid olika tjänster ska utföras och vilka konsekvenser kommunen åtar 
sig om en tjänst inte kan utföras inom angiven tid. Enligt tidigare beskrivningar av 
servicegarantier ska ekonomisk kompensation utgå. Krav på ekonomisk kompensation 
innebär dock att servicegarantier inte kan införas inom vissa områden. En ekonomisk 
kompensation är inte heller nödvändig för att syftet med servicegarantier ska uppfyllas. En 
servicegaranti är såväl ett löfte som en upplysning om vad man kan förvänta sig av 
kommunen. 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun. Kommunstyrelsen föreläggs ett ärende med 
likalydande principer för servicegarantier inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
Principerna syftar till att förtydliga ändamålet med servicegarantierna. Förvaltningen föreslår 
att välfärdsnämnden fastställer principer för servicegarantier samt uppdrar åt förvaltningen att 
utforma servicegarantier i enlighet med principerna. Vidare föreslår förvaltningen att 
kommundirektören ansvarar för att fastställa servicegarantier samt för att informera 
välfärdsnämnden. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i respektive 
verksamhetsberättelse. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer principer för servicegarantier inom välfärdsnämndens 
verksamhetsområde i Härryda kommun enligt skrivelse från utvecklingsfunktionen daterad 
den 30 november 2020. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma servicegarantier. Kommundirektören 
ansvarar för att utarbeta och fastställa servicegarantier samt för att informera 
välfärdsnämnden. 
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§ 7        Dnr 2020VFN537 

Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021  

  
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2018, 
§ 213, ska välfärdsnämnden årligen upprätta en plan för intern kontroll. Förvaltningen har 
därför genomfört en riskanalys som utmynnat i att välfärdsnämnden föreslås fem riskområden 
att kontrollera under 2021. 
 
Förvaltningen har även fortsatt utveckla kommunens interna kontroll i syfte att utöka nyttan 
av riskanalys för planering och metoden för intern kontroll som uppföljningsverktyg. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 30 november 2020. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar plan för intern kontroll 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 8        Dnr 2020VFN487 

Dataskyddsombud för välfärdsnämnden  

  
Inför ikraftträdandet av dataskyddsförordningen (EU 2016/679) 2018 kom Härryda kommun, 
Partille kommun, Lerum kommun, Öckerö kommun och Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR), som personuppgiftsansvariga, överens om att ingå ett 
samverkansavtal avseende dataskyddsombud. I augusti 2020 tillkom Alingsås kommun, Ale 
kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. I samverkansavtalet har 
kommunerna kommit överens om att gemensamt bära kostnaderna och fördela resurserna av 
två centralt placerade dataskyddsombud (DSO). Inrättande av ett dataskyddsombud är 
obligatoriskt för offentliga organ och utgör en grundsten i parternas möjlighet till efterlevnad 
av dataskyddslagstiftningen. 
 
Brottsdatalagen (2018:1177) bygger på EU:s dataskyddsdirektiv och är en parallell 
 
lagstiftning till dataskyddsförordningen. 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. 
 
Som dataskyddsombud, med placering på Göteborgsregionens kommunalförbund, har GR 
anställt Johan Borre. Den 24 juni 2020 § 188 utsåg välfärdsnämnden Johan Borre till 
dataskyddsombud för välfärdsnämnden utifrån dataskyddsförordningen och den 21 oktober 
2020 § 254 utifrån brottsdatalagen. 
 
GR kommer med start den 12 januari 2021 att även anställa Johan Bergström som 
dataskyddsombud. Johan Bergström föreslås vara huvudansvarigt dataskyddsombud i Härryda 
kommun efter denna tidpunkt. 
 
Johan Borre kommer vara huvudansvarigt dataskyddsombud för Alingsås kommun, Ale 
kommun, Lilla Edets kommun och Stenungsunds kommun. För att minska sårbarheten vid 
eventuella ledigheter eller annan frånvaro ska Johan Borre även fortsättningsvis vara utsedd 
som dataskyddsombud i Härryda kommuns styrelse/nämnder. 
 
Från utvecklingsfunktionen föreligger skrivelse daterad den 23 november 2020. 
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Beslut 

Välfärdsnämnden utser Johan Bergström som dataskyddsombud för välfärdsnämnden enligt 
dataskyddsförordningen och brottsdatalagen från och med den 12 januari 2021. 
 
Välfärdsnämnden noterar att Johan Borre fortsatt är utsedd som dataskyddsombud för 
välfärdsnämnden enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen vid sidan av Johan 
Bergström. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 9        Dnr 2020VFN582 

Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om "Sveriges bästa 
skola?"  

  
Den 16 december 2020 § 314 bordlade välfärdsnämnden initiativärende om "Sveriges bästa 
skola?" till sammanträdet den 11 januari 2021. 
 
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om Sveriges bästa skola daterat den 16 
december 2020. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att “välfärdsnämndens arbetsgrupp 
för skolfrågor ånyo ges det uppdrag man fick 28 april 2020 men i mindre låst form, samt att 
den förstärks/ändras så att den kan ta sig an detta." Vidare yrkar Peter Arvidsson att 
välfärdsnämnden beslutar "att arbetsgruppen breddas så en bred parlamentarisk representation 
med alla partier representerade i välfärdsnämnden ingår i arbetsgruppen." 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 
Votering begäres. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Maria Kornevik 
Jakobssons yrkande röstar Ja. Den som bifaller Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 1 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslaget om att åter ge välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
det uppdrag den fick 28 april 2020 samt att arbetsgruppen breddas så att alla partier 
representerade i välfärdsnämnden ingår i arbetsgruppen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

16 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-11  

 

Voteringslista: § 9 
Ärende: Behandling av bordlagt ärende: Initiativärende om "Sveriges bästa skola?",  
2020VFN582 
 
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  
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10        Dnr 2020VFN24 

Delgivning av protokoll från råd 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet 2020-11-26 
 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 2020-12-02 
 Protokoll från brottsförebyggande rådet 2020-11-09 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 11        Dnr 2020VFN23 

Delgivningar 2020  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Samverkansavtal avseende ungdomsmottagningen i Härryda kommun 2021-2022. 
 GR- Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022. 
 GR- Uppdrag vidare utredning av förutsättningarna för ett gemensamt utförarregister, 

köpt vård och boende inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

20 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 12        Dnr 2020VFN33 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 17 december 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 13        Dnr 2020VFN2 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. 
Förteckning över anmälda beslut, daterad den 4 december 2020, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 14        Dnr 2020VFN584 

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

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 17 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115 gällande skolenhet Landvetterskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 

23 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 15        Dnr 2020VFN586 

Anmälan av ordförandebeslut - Djupedalskolan 7c, Tillfällig och delvis 
stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 17 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115 gällande skolenhet Djupedalskolan 7c. 
 

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

Paragrafen är justerad 

24 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 16        Dnr 2020VFN591 

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

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 17 december 2020, 
om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög 
smitta bland personal enligt förordning 2020:115 gällande skolenhet Härrydaskolan. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 17        Dnr 2020VFN594 

Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning på gymnasiet 
med anledning av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 21 december 2020, 
om distansundervisning på gymnasiet med anledning av rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18        Dnr 2021VFN11 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning i 
Härryda kommuns högstadieskolor  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 8 januari 2021, om 
fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 19        Dnr 2021VFN14 

Anmälan av ordförandebeslut - stängning av vissa verksamheter inom 
kultur- och fritidsområdet  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 19 december 2020, 
om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 20        Dnr 2021VFN15 

Anmälan av ordförandebeslut - öppet på bibliotek och tillgång till 
fotbollsplaner  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 28 december 2020, 
om öppet på bibliotek och tillgång till fotbollsplaner. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 21        Dnr 2021VFN13 

Initiativärende om fristående skolor i Härryda kommuns påverkan på 
Sveriges bästa skola  

  
Från Inga-Lena Persson (MP), Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson 
(S) föreligger initiativärende om fristående skolor i Härryda kommuns påverkan på Sveriges 
bästa skola daterat den 11 januari 2021. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Inga-Lena Persson (MP) yrkar med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) 
och Jonas Andersson (S) att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utifrån aktuell 
forskning inom området klargöra på vilket sätt fristående skolor i Härryda kommun kan bidra 
till att uppfylla målet Sveriges bästa skola. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår Inga-Lena Perssons yrkande. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl 17:54-18:00. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Inga-Lena Perssons 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 Inga-Lena Perssons yrkande röstar Nej. 
Voteringen utfaller så att 7 ledamöter röstar Ja och 4 röstar Nej och 2 avstår. Bilaga 
2 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslaget att uppdra åt förvaltningen att utifrån aktuell forskning 
inom området klargöra på vilket sätt fristående skolor i Härryda kommun kan bidra till att 
uppfylla målet Sveriges bästa skola. 
 
Reservationer 
Följande reserverar sig mot beslutet: Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Andersson (S). 
 
Följande reserverar sig mot beslutet skriftligt: Inga-Lena Persson (MP), Bilaga 3. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-11  

 

Voteringslista: § 21 
Ärende: Initiativärende om fristående skolor i Härryda kommuns påverkan på Sveriges bästa 
skola,  2021VFN13 
 
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  
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 
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare   X 
Resultat 7 4 2 
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 Bilaga 3 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-01-11 § 21 

 

Skriftlig reservation gällande beslut att avslå förslaget till beslut i Initiativärende om fristående 
skolor i Härryda kommuns påverkan på Sveriges bästa skola 

  

Motivering: 

Beslutet att avslå förslaget till beslut pekar på Välfärdsnämndens oförmåga att leva upp till de satta 
målen i verksamhetsplanen om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som grund till 
beslutsfattande. På grund av denna oförmåga riskerar viktiga beslut att fattas utifrån oprövade 
uppfattningar, vilket kan ge förödande konsekvenser för den kommunala verksamheten.           

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 22        Dnr 2021VFN17 

Initiativärende om information om smittspridning i våra skolor  

  
Från Peter Arvidsson (SD) föreligger initiativärende om information om smittspridning i våra 
skolor daterat den 11 januari 2021. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden beslutar "att nämnden, på dagens möte, 
informeras detaljerat om aktuell närvaro bland elever och personal på våra olika pedagogiska 
verksamheter i Härryda kommun". Vidare yrkar Peter Arvidsson "att nämnden får 
information i, i den mån den är känd, hur många fall och på vilka skolor det finns smitta med 
covid-19." 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar att välfärdsnämnden avslår Peter Arvidssons yrkande. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons och Maria Kornevik Jakobssons yrkanden finner 
ordföranden att välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik Jakobssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslaget om att välfärdsnämnden på dagens möte ges 
information om närvaro och smitta bland elever och personal i pedagogiska verksamheter i 
Härryda kommun. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 23        Dnr 2021VFN20 

Initiativärende angående Sveriges bästa skola  

  
Från Jonas Andersson (S) framställs på sammanträdet initiativärende angående Sveriges bästa 
skola. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkande 
Jonas Andersson (S) yrkar att välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att 
informera nämnden om kommunikationsinsats utifrån arbetet med Sveriges bästa skola.  
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Jonas Anderssons yrkande finner ordföranden att välfärdsnämnden 
beslutat bifalla yrkandet. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att informera nämnden om 
kommunikationsinsats utifrån arbetet med Sveriges bästa skola.  
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 24        Dnr 2021VFN21 

Initiativärende om instruktioner till vaccinerade personer  

  
Från Peter Arvidsson (SD) framställs på sammanträdet initiativärende om instruktioner till 
vaccinerade personer. 
 
Välfärdsnämndens behandling 
 
Yrkanden 
Peter Arvidsson (SD) yrkar att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utforma 
instruktioner till vaccinerade personer med information om att de fortsatt kan vara spridare av 
viruset och därmed fortsatt måste vidta sedvanliga skyddsåtgärder trots att de är vaccinerade.  
 
Sven Karlsson (C) yrkar med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Ing-Marie 
Rydén Höök (L), Siw Hallbert (S) och Birgitta Berntsson (S) att välfärdsnämnden avslår Peter 
Arvidssons yrkande. 
 
Propositioner 
Efter ställd proposition på Peter Arvidssons 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 Peter Arvidssons yrkande röstar Nej. Voteringen utfaller 
så att 11 ledamöter röstar Ja och 2 röstar Nej. Bilaga 4 voteringslista. 
 
Välfärdsnämnden har således beslutat att bifalla Sven Karlssons yrkande. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslaget att uppdra åt förvaltningen att utforma instruktioner till 
vaccinerade personer.  
 
Reservation 
Följande reserverar sig mot beslutet: Peter Arvidsson (SD). 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-01-11  

 

Voteringslista: § 24 
Ärende: Initiativärende om instruktioner till vaccinerade personer,  2021VFN21 
 
Bilaga 4 voteringslista 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
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  
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Per Olov Risman (SD), ersättare  X  
Resultat 11 2 0 

37 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 25        Dnr 2019VFN679 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 22 december 2020, den 4 och den 5 januari 2021. Protokoll från 
myndighetsutskottets sammanträde den 22 december 2020, den 4 och den 5 januari 
2021 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-01-11 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 26        Dnr 2020VFN4 

Anmälan av ordförandebeslut 2020  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
8 januari 2021. För perioden den 14 december 2020 till den 7 januari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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