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Kajsa Lackovic (S) §§28-48 
Marie Strid (MP) §§28-48 
Peter Ljunggren (SD) §§28-48 

  
Övriga närvarande David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) §§28-48 

Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §§28-48 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§28-48 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§28-48 
Peter Lönn (kommundirektör) §§28-48 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§28-48 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§28-48 
Bo Ekström (ekonomichef) §§28-48 
Anders Pettersson (personalchef) §§31-48 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§28-48 
Anna Jakobsson (kanslichef) §31 
Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) §§28-48 
Magdalena Lindberg (kommunsekreterare) 
Rebecka Isaksson (kommunjurist) §§28-48 
Jennie Gustavsson (enhetschef för familjestöd) §28 
Jessica Johansson (enhetschef för barn och unga) §28 
Linda Dalenius (enhetschef för familjehem och familjerätt) §28 
Susanna Eskilsson Juhlin (verksamhetschef kultur och fritid) §§28-33 

  
Utses att justera Siw Hallbert 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2021-02-10   14:00 
  
Protokollet omfattar §§28-50 
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ÄRENDELISTA 

§ 28 Fastställande av föredragningslistan 
§ 29 Information om riskbedömningsmodellen Signs of Safety 
§ 30 Information om nyhetsbrev från kultur och fritid 
§ 31 Information om ärendehantering och förvaltningens beredning av beslutsunderlag 

§ 32 Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med anledning av 
regelbunden kvalitetsgranskning 2020 

§ 33 Redovisning av uppdrag att införa en pilotverksamhet på Rullstenens förskola 

§ 34 Antagande av riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 

§ 35 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin 

§ 36 Yttrande över kommunicerade handlingar till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska insats 

§ 37 Uppföljning av årsplan 2020 samt godkännande av årshjul för ledning och styrning 
§ 38 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 39 Delgivningar 2021 
§ 40 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2021 
§ 41 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021 

§ 42 Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa antalet deltagare i daglig 
verksamhetens lokaler 

§ 43 Anmälan av ordförandebeslut - Distansundervisning på gymnasiet med anledning av 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 

§ 44 Anmälan av ordförandebeslut - Förlängning av tidigare ordförandebeslut avseende 
stängning inom vissa områden, Kultur- och fritid 

§ 45 
Anmälan av ordförandebeslut - Grundskola, Tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta enligt förordning 
2020:115 

§ 46 
Anmälan av ordförandebeslut - Hulebäcksgymnasiet, Tillfällig och delvis stängning 
av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta enligt förordning 
2020:115 

§ 47 Initiativärende om införande av snabbtester 
§ 48 Initiativärende om samråd med smittskyddsläkare 
§ 49 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
§ 50 Anmälan av ordförandebeslut 2021 
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§28 
Fastställande av föredragningslistan 
Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Initiativärende om införande av snabbtester, tas upp som ärende 21.  
 Initiativärende om samråd med smittskyddsläkare, tas upp som ärende 22.  

 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 29        Dnr 2020VFN552 

Information om riskbedömningsmodellen Signs of Safety  

  
Susanne Grabe, verksamhetschef för barn och familj, Jennie Gustavsson, enhetschef för 
familjestöd, Jessica Johansson, enhetschef för barn och unga och Linda Dalenius, enhetschef 
för familjehem och familjerätt, informerar om riskbedömningsmodellen Signs of Safety. 
 
Signs of Safety är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell som utgår från kliniskt socialt 
arbete. Modellen har på kort tid blivit ett av de vanligaste förhållningssätten inom barn- och 
ungdomsutredningar som man använder inom många socialtjänster i Sverige och inom 
Göteborgsregionen. Förhållningssättet utgår ifrån lösningsfokus där samarbetsalliansen 
mellan socialsekreteraren och familjen är en central förutsättning och där man utforskar och 
tar hjälp av familjens nätverk. Enheten för barn och unga i Härryda kommun har arbetat med 
modellen till och från sedan 2015. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 december 2020 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§30 
Information om nyhetsbrev från kultur och fritid 
 
Susanna Eskilsson Juhlin, verksamhetschef för kultur och fritid, informerar om att 
välfärdsnämnden på dagens samt på kommande nämndsammanträden kommer delges ett 
nyhetsbrev från kultur och fritid i ärendet Delgivningar 2021. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§31 
Information om ärendehantering och förvaltningens beredning av 
beslutsunderlag 
 
Anna Jakobsson, kanslichef, informerar om förvaltningens arbetssätt att bereda och 
kvalitetssäkra beslutsunderlag till politiska sammanträden samt om nytt utseende av 
tjänsteskrivelser och protokoll. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 32        Dnr 2020VFN569 

Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med anledning av 
regelbunden kvalitetsgranskning 2020  

  
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 §§ skollagen (2010:800) under våren 2020 
genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av Härryda kommun avseende huvudmannens 
ansvar för grundskola och gymnasium i förhållande till mål och riktlinjer. Huvudmannen ska 
senast den 28 februari 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. 
 
I Skolinspektionens beslut från den 12 juni 2020 framkom två utvecklingsområden. Dessa 
handlade om: 

 huvudmannen behöver utveckla och fördjupa analys av skillnader mellan skolenheters 
studieresultat och resultat gällande trygghet 

 huvudmannen behöver genom ett aktivt och löpande uppföljningsarbete försäkra sig 
om att de kompensatoriska åtgärderna leder till faktiska förbättringar av elevernas 
möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
Sedan tillsynen genomfördes har ett flertal åtgärder vidtagits inom grundskole- och 
gymnasieverksamheten i Härryda kommun. Det handlar om utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbetet tex genom verksamhetsbesök som huvudmannen kommer att genomföra på 
skolorna, uppföljning av samtliga läroplansområden i ett nytt digitalt verktyg samt 
framtagande av elevhälsoplaner. Inom grundskolan har rastverksamheten utvecklats bland 
annat genom att trivselledare införts. Dessutom har olika riktade projekt genomförts. Inom 
gymnasiet har uppföljning av elevernas trygghet utvecklats genom en modifierad hälsoenkät. 
Gymnasiet har också utvecklat formerna för överlämning från grundskolan. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 december 2020 
 Beslut från Skolinspektionen efter regelbunden kvalitetsgranskning av Härryda 

kommun 
 Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med anledning av regelbunden 

kvalitetsgranskning 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden fastställer Redovisning till 
Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 
2020, med ändringen på sista sidan, där följande rader stryks i sista stycket: ”I dagsläget har 
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studiehandledning införts på svenska, dvs handledning av ämneslärare i aktuellt ämne för att 
ge extra tid för lärande. Ett arbete som fallit väl ut då studiehandledare i modersmålet ofta 
saknats.” Maria Kornevik Jakobsson föreslår vidare att välfärdsnämnden översänder 
redovisningen till Skolinspektionen. 
 
Birgitta Berntsson (S) föreslår, med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Sven 
Karlsson (M), Ing-Marie Rydén Höök (L), Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S), Inga-
Lena Persson (MP), Per-Olov Risman (SD), Peter Arvidsson (SD), följande tillägg till Maria 
Kornevik Jakobssons förslag ”att välfärdsnämndens presidium ges i uppdrag att komplettera 
redovisningen till Skolinspektionen så att de olika socioekonomiska förhållandena inom 
kommunen skall ingå som en parameter i den fortsatta fördjupade analysen av skillnader 
mellan skolors studieresultat”. 

 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:40-18:45. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag med 
Birgitta Berntssons tilläggsförslag och finner att så sker. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer Redovisning till Skolinspektionen av vidtagna åtgärder med 
anledning av regelbunden kvalitetsgranskning 2020, med ändringen på sista sidan, där 
följande rader stryks i sista stycket: ”I dagsläget har studiehandledning införts på svenska, dvs 
handledning av ämneslärare i aktuellt ämne för att ge extra tid för lärande. Ett arbete som 
fallit väl ut då studiehandledare i modersmålet ofta saknats.” 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt välfärdsnämndens presidium att komplettera redovisningen till 
Skolinspektionen så att de olika socioekonomiska förhållandena inom kommunen skall ingå 
som en parameter i den fortsatta fördjupade analysen av skillnader mellan skolors 
studieresultat. 
 
Välfärdsnämnden översänder redovisningen till Skolinspektionen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 33        Dnr 2020VFN563 

Redovisning av uppdrag att införa en pilotverksamhet på Rullstenens 
förskola  

  
Välfärdsnämnden beslutade den 4 december 2019 § 309 att ge förvaltningen i uppdrag att 
införa en pilotverksamhet på Rullstenens förskola med seniorer som kommer till förskolan 
och håller i högläsning. Välfärdsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att för nämnden 
redovisa resultatet av pilotverksamheten. 
 
Förvaltningen genomförde uppdraget under januari 2020 genom att rektor på Rullstenens 
förskola informerade om pilotverksamheten via kommunens Facebook-sida samt genom 
anslag på biblioteken i kommunen. Förvaltningen fick in intresseanmälningar från tre 
seniorer. Två av dessa genomförde besök på Rullstenens förskola, därefter satte 
coronapandemin stopp för projektet som förskolan kallade för Sagoseniorer. 
 
Med anledning av de särskilda rekommendationer för personer som är 70 år och äldre samt de 
som omfattas av olika riskgrupper gjorde förvaltningen bedömningen att pilotprojektet inte 
kunde fortskrida under våren 2020. Förvaltningen ser att det i nuläget inte finns möjlighet att 
arbeta med uppdraget på grund av pandemin. När situationen förbättrats kommer 
förvaltningen att på nytt ta ställning till projektets fortsättning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen och förklarar uppdraget genomfört. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 34        Dnr 2020VFN268 

Antagande av riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård 
av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.  

  
Kommunstyrelsen fastställde den 28 augusti 2017, § 233 Riktlinjer och villkor för ersättningar 
vid familjehemsvård av barn och unga. Riktlinjerna reviderades senare och fastställdes av 
kommunstyrelsen den 24 september 2018, § 357. Riktlinjerna har därefter omarbetats i sin 
helhet och välfärdsnämnden föreslås anta nya Riktlinjer för ersättningar och villkor vid 
familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. 
 
I de föreslagna riktlinjerna ingår nu ersättning även för vuxna placerade i familjehem. 
Ersättningen till jourhem har förtydligats och övriga otydliga formuleringar är uppdaterade. 
Vidare beaktas barnets individuella vårdbehov i större omfattning genom mer differentierade 
ersättningar. 
 
Förslaget bedöms inte vara kostnadsdrivande. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse den 23 december 2020 
 Riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. 
 Bilaga 1 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS 

för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 
 Bilaga 2 Kostnadsersättning för extra utrustning eller andra extra kostnader vid 

nyplacering eller under pågående placering 
 Bilaga 3 Kostnadsersättning för basgarderob och basutrustning vid nyplacering 
 Bilaga 4 Omkostnadsersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU för år 

2021 enligt SKR:s rekommendationer 
 Bilaga 5 Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS 

för år 2021 enligt SKR:s rekommendationer 
 Bilaga 6 Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2021 enligt 

SKR:s rekommendationer 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar Riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, 
unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.. 
 
Välfärdsnämnden upphäver Riktlinjer för ersättningar och villkor vid familjehemsvård av 
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barn och unga, antagna av kommunstyrelsen den 24 september 2018, § 357. 
 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att årligen revidera beloppen i ersättningarna 
utifrån SKR:s cirkulär om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och 
vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. samt enligt Konsumentverkets kostnadsberäkningar och 
utifrån marknadsläget på första- och andrahandsmarknaden. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 35        Dnr 2020VFN585 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin  

  
I samband med coronavirusets spridning under våren 2020 ökade brukarnas frånvaro i daglig 
verksamhet på grund av coronarelaterade orsaker. Välfärdsnämnden fattade den 27 maj 2020 
§ 162 beslut om att betala ut habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet även vid 
deras frånvaro vilket skulle gälla retroaktivt från den 1 april 2020 till och med den 31 
december 2020. 
 
Under hösten 2020 tog smittspridningen ny fart som medförde att behov av ytterligare 
åtgärder uppkom. Den 9 december 2020 fattade välfärdsnämndens ordförande beslut om att, 
från och med 21 december 2020 till och med den 17 januari, tillfälligt begränsa antalet 
deltagare i den dagliga verksamhetens lokaler i syfte att minska risken för smittspridning. 
Välfärdsnämndens ordförande fattade samtidigt beslut om att förlänga perioden för 
utbetalning av habiliteringsersättning vid brukares frånvaro till och med den 17 januari 2021. 
 
Utifrån pågående smittspridning bedömer förvaltningen att det är lämpligt att 
habiliteringsersättningen betalas ut under en begränsad period vid frånvaro relaterad till 
coronaviruset och covid-19. Förvaltningen föreslår att ersättningen ska betalas ut från och 
med den 18 januari 2021 till och med den 30 juni 2021 då ny bedömning görs. Utbetalningen 
utgår från brukares planerade närvaro. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 december 2020. 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare vid frånvaro 
relaterad till coronaviruset. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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§ 36        Dnr 2021VFN16 

Yttrande över kommunicerade handlingar till Inspektionen för vård och 
omsorg med anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska insats  

  
Välfärdsnämndens yttrande över kommunicerade handlingar från Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) sker genom att nämnden kompletterar med handlingar.   
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, öppnade i december 2019 en tillsyn av elevhälsans 
medicinska del. Tillsynen genomfördes i enlighet med patientsäkerhetslagen (2010:659). 
Tillsynen avsåg hanteringen av sekretessbelagd information, utlämnande av patientuppgifter, 
dokumentation och efterlevnaden av gällande lagstiftning. Tillsynen omfattade också det 
systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. 
 
IVO fattade beslut den 24 november 2020. Beslutet kommunicerades inte i enlighet med 25 § 
förvaltningslagen (2017:900). Med anledning av detta återkallade IVO beslutet och beviljade 
Härryda kommun anstånd med yttrande över kommunicerade handlingar till den 20 januari 
2021. Detta anstånd förlängdes senare till den 20 februari 2021. Nämnden ges nu tillfälle att 
yttra sig i ärendet innan IVO fattar beslut. 
 
Välfärdsnämnden yttrar sig genom att inkomma med följande kompletterande handlingar till 
Inspektionen för vård och omsorg med anledning av tillsyn av elevhälsans medicinska insats: 

 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 
 Elevhälsoplan för den kommunala grund- och grundsärskolan 
 Samtyckesblankett 
 Mall för lokal arbetsplan 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 januari 2021. 
 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av tillsyn av 

elevhälsans medicinska insats  
 Beslut Inspektionen för vård och omsorg (dnr Dnr 3.5.1-43873/2019-9) 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden antar yttrande över kommunicerade handlingar daterat den 14 januari 2021 
från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt eget till Inspektionen för vård och 
omsorg. 
 

---------------------- 
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§ 37        Dnr 2020VFN485 

Uppföljning av årsplan 2020 samt godkännande av årshjul för ledning 
och styrning  

  
Välfärdsnämnden behandlade ärendet om årsplan för 2020 den 18 december 2019 § 321. 
Årsplanen redogör för vilka återkommande ärenden som välfärdsnämnden bör behandla under 
året. Syftet med planen är att kunna fullfölja välfärdsnämndens ansvar enligt reglementet. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att välfärdnämnden följt årsplanen för 2020 med 
undantag för vissa mindre justeringar med anledning av covid 19. 
 
Välfärdsnämnden föreslås nu godkänna årshjul för ledning och styrning med  tillhörande 
årsplan för 2021, samt modell för statusrapport - uppföljning av de politiska målen i 
välfärdsnämnden. Årshjulet innefattar övergripande årligen återkommande ärenden samt en 
årsplan med fasta beslutsärenden och informationspunkter som ska behandlas under året. 
Modell för statusrapport – uppföljning av de politiska målen anger de av nämnden särskilt 
prioriterade politiska målen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 januari 2021 
 Uppföljning av årsplan 2020 för välfärdsnämnden 
 Årshjul för ledning och styrning samt årsplan för välfärdsnämnden 2021 
 Modell för statusrapport - uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Inga-Lena Persson (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att en 
uppföljning av arbetet inom Agenda 2030 ska läggas in som en del av välfärdsnämndens 
årshjul för ledning och styrning gällande de delar som ligger under välfärdsnämndens ansvar. 
Uppföljningen skall innefatta konkreta åtgärder och vilket resultat som uppnåtts. Årsplan 
2021 kompletteras utifrån ovanstående. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden godkänner uppföljning av årsplan för välfärdsnämnden 2020, årshjul för 
ledning och styrning med tillhörande årsplan för välfärdsnämnden 2021 samt modell för 
statusrapport- uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon först kommer att ställa Inga-Lena Perssons förslag om 
återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
 
Inga-Lena Perssons förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att återremittera ärendet 
 
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.   
 
Maria Kornevik Jakobssons förslag  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner uppföljning av årsplan för välfärdsnämnden 2020. 
 
Välfärdsnämnden godkänner årshjul för ledning och styrning med tillhörande årsplan för 
välfärdsnämnden 2021 samt modell för statusrapport- uppföljning av de politiska målen i 
välfärdsnämnden. 
  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-03  

 

Voteringslista: § 37 
Ärende: Uppföljning av årsplan 2020 samt godkännande av årshjul för ledning och styrning,  
2020VFN485 
 
Omröstningslista 1 

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), ledamot X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 38        Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  

  
Välfärdsnämnden delges protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2020-12-02. 
 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 

19 / 35



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 39        Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  

  
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021 

 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 

 Anmälan gällande brott mot Arbetsmiljölagstiftningen och mot rådande regelverk i 
skollagen 

 Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg - överklagat nämndbeslut § 304 
 Nyhetsbrev från kultur och fritid - Hindås bibliotek meröppet 
 Besvarande av frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård - Härryda kommun 
 Gemensamma frågeställningar från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB 
 PM Gryning i ett regionalt perspektiv, kommuner VGR 20201206 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 40        Dnr 2021VFN32 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning och kultur 2021  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 19 januari 2021, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 41        Dnr 2021VFN4 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2021  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. 
Förteckning över anmälda beslut, daterad den 25 januari 2021, föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 42        Dnr 2021VFN38 

Anmälan av ordförandebeslut om att tillfälligt begränsa antalet deltagare 
i daglig verksamhetens lokaler  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 15 januari 2021, om 
att tillfälligt begränsa antalet deltagare i daglig verksamhetens lokaler. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 43        Dnr 2020VFN564 

Anmälan av ordförandebeslut - Distansundervisning på gymnasiet med 
anledning av rekommendationer från Folkhälsomyndigheten  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 4 december 2020, 
om distansundervisning på gymnasiet med anledning av rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44        Dnr 2021VFN58 

Anmälan av ordförandebeslut - Förlängning av tidigare ordförandebeslut 
avseende stängning inom vissa områden, Kultur- och fritid  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 21 januari 2021, om 
förlängning av tidigare ordförandebeslut avseende stängning inom vissa områden, Kultur- och 
fritid. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45        Dnr 2021VFN56 

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

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 21 januari 2021, 
tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta 
enligt förordning 2020:115, gällande grundskola. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46        Dnr 2021VFN57 

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

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 21 januari 2021, om 
tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet med anledning av hög smitta 
enligt förordning 2020:115, gällande Hulebäcksgymnasiet. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 47        Dnr 2021VFN75 

Initiativärende om införande av snabbtester  

  
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om införande av snabbtester. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om införande av snabbtester, daterat den 27 januari 2021. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson föreslår med instämmande av Per-Olov Risman (SD): 

 att välfärdsnämndens i Härryda omedelbart implementerar Mölndals modell för att 
stoppa smittspridning av Covid-19 

 att lämplig ansvarig person från Mölndal bjuds in att digitalt presentera hur arbetet går 
för välfärdsnämndens sammanträde 

 att välfärdsnämndens i Härryda utvidgar programmet att även omfatta andra 
verksamheter där smitta kan uppstå 

 att välfärdsnämnden köper in snabbtester i stor skala så att allmänheten, på frivillig 
basis, kan snabbtesta sig. 

 
Sven Karlsson (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämnden avslår förslaget. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Peter Arvidssons förslag mot Sven Karlssons 
förslag.  
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons och Sven Karlssons förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
 
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster har välfärdsnämnden beslutat bifalla Sven Karlssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslagen om införande av snabbtester. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-03  

 

Voteringslista: § 47 
Ärende: Initiativärende om införande av snabbtester,  2021VFN75 
 
Omröstningslista 2 

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), ledamot  X  
Resultat 11 2 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48        Dnr 2021VFN76 

Initiativärende om samråd med smittskyddsläkare  

  
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om samråd med smittskyddsläkare.  
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om samråd med smittskyddsläkare, daterat den 27 januari 2021. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson föreslår med instämmande av Per-Olov Risman (SD): 

 att välfärdsnämndens i Härrydas ordförande bjuder in smittskyddsläkare till samråd 
med VFN ledamöter vid varje sammanträde under innevarande år 

 att personalföreträdera och skyddsombud bjuds in att ge sin syn på VFN vidare 
ageranden under samråd 

 att förvaltningen ger uppdaterade lägesbild av sjukfrånvaro bland elever och personal i 
Härryda kommun inom ”barn och utbildning” under samråd. 

  
Evalotta Liljenzin (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämnden avslår förslaget. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Peter Arvidssons förslag mot Evalotta Liljenzins 
förslag.  
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Peter Arvidssons och Evalotta Liljenzins förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Evalotta 
Liljenzins förslag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Evalotta Liljenzins förslag  
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag  
 
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster har välfärdsnämnden beslutat bifalla Evalotta Liljenzins 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslut 

Välfärdsnämnden avslår förslagen om samråd med smittskyddsläkare.  
 

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

Paragrafen är justerad 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-02-03  

 

Voteringslista: § 48 
Ärende: Initiativärende om samråd med smittskyddsläkare,  2021VFN76 
 
Omröstningslista 3 

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), ledamot  X  
Resultat 11 2 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 49        Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 19 januari samt den 2 februari 2021. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 19 januari samt den 2 februari 2021 föreligger. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-02-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 50        Dnr 2021VFN2 

Anmälan av ordförandebeslut 2021  

Beslut 

Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
2 februari 2021. För perioden den 8 januari till den 1 februari 2021. 
 

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

Paragrafen är justerad 
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