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Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Siw Hallbert  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2021-03-03 

2021-03-11 Datum då anslag 2021-04-02 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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rörande kulturfrågor 
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§ 63 Skolchef för vuxenutbildningen Härryda kommun 
§ 64 Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande framtidens hållbara 

socialtjänst 
§ 65 Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande uppföljning av 

problematisk skolfrånvaro 
§ 66 Redovisning av medborgarförslag 2021 
§ 67 Svar på medborgarförslag om att tända belysningen på närfotbollsplanen på Säteriet 
§ 68 Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås 
§ 69 Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband med antigentest för personal 
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§ 70 Årsrapporter från råden 2020 
§ 71 Delgivningar 2021 
§ 72 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 73 Anmälan av ordförandebeslut - Kultur och fritid, förlängning av tidigare ordförandebeslut 

avseende stängning inom vissa områden 
§ 74 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten 
§ 75 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns 

högstadieskolor och gymnasieskola 
§ 76 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns 

högstadieskolor i enlighet med förordning 2020:115 
§ 77 Initiativärende om informationskampanj om bärande av munskydd 
§ 78 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 52 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
 

 Initiativärende om informationskampanj om bärande av munskydd, tas upp som 
ärende 25 a.  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 53 

Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef, samt Susanne Grabe, verksamhetschef för barn och familj, 
informerar om arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 54 

Information från Härryda framtid 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hans Frimanson, verksamhetschef för Härryda framtid, informerar om arbetet med Härryda 
framtid samt om försörjningsstöd och arbetsmarknadsstatistik. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 55 

Information om kommunens kvalitet i korthet gällande sektorn för 
socialtjänst 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef, informerar om kommunens kvalitet i korthet gällande 
sektorn för socialtjänst. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 56  Dnr 2021VFN68 

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun år 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 
kommun år 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 
 
 Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast första mars varje år och ska beskriva: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 Vilka resultat som uppnåtts 

 
 Under 2020 har en stor del av det systematiska patientsäkerhetsarbetet präglats av 
coronapandemin. Slutsatsen är att Härryda kommun vidtagit adekvata åtgärder för att 
begränsa smittspridning av covid-19. God kommunikation i linjen, mellan 
verksamhetsområden och sektorer, mellan arbetsgivare och fackliga representanter samt med 
närstående och externa aktörer har präglat arbetet med riskanalyser och handlingsplaner. 
 
 Under år 2020 inkom 4657 avvikelserapporter från personalen avseende socialtjänsten i 
Härryda kommuns verksamhet. Detta tyder på stor uppmärksamhet för avvikande händelser 
och risker samt god följsamhet till rapporteringsskyldigheten, vilket är en viktig del i att 
bedriva god vård med hög patientsäkerhet. Under 2020 har en ny riktlinje för risk- och 
avvikelsehantering arbetats fram där det systematiska förbättringsarbetet tydliggjorts. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst år 2020 
 Fortbildningsplan inom funktionsstöd och vård och omsorg 
 Sammanfattning av projekt Händerna på ryggen 
 Strategiplan covid-19 
 Sammanställning följsamhet basala hygienrutiner 
 Diagram avvikelsefördelning 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 57  Dnr 2021VFN73 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i 
Härryda kommun år 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Åsa Lundborg, psykologiskt ledningsansvarig (PLA), informerar om 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i Härryda kommun 2020. 
 
 I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 
 
 Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast den första mars varje år och ska beskriva: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 Vilka resultat som har uppnåtts 

 
 Under 2020 har arbetet med att implementera Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete och patientsäkerhet gällande elevhälsans psykologiska insats fortskridit. 
Egenkontroll har utförts genom kontroll av att uppgifter förs in skyndsamt i journal, 
remissbevakningssystem används samt att det finns en likvärdighet i psykologutlåtanden. Tio 
avvikelser har inkommit och hanterats. Ingen har bedömts som allvarlig. Inga klagomål eller 
synpunkter har inkommit via kommunens synpunktshantering gällande elevhälsans 
psykologiska insats. Blanketter gällande att inhämta psykologutredningar från annan 
mottagning, informationsöverföring mellan verksamheter samt medgivande till 
psykologutredning har tagits fram. En ny blankett för avvikelser inklusive 
riskbedömningsmatris har tagits fram. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats i Härryda kommun 

2020 
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§ 58  Dnr 2021VFN74 

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i 
Härryda kommun år 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Susannes Sylvan, medicinskt ledningsansvarig (MLA), informerar om 
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Härryda kommun 2020. 
 
 I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta 
förebyggande för att förhindra vårdskador. 
 
 Patientsäkerhetsberättelsen ska upprättas senast den första mars varje år och ska beskriva: 

 Hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
 Vilka resultat som har uppnåtts 

 
 Under 2020 har skolsköterskorna i grundskolan fått en gemensam chef som tillika är 
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, för grundskolan. Vidare 
har revidering av ledningssystemet gjorts under våren och beslut om att anta det fattades i 
välfärdsnämnden i september. 
 
 Under 2020 har ett arbete bedrivits för att kvalitetssäkra journaldokumentation och stöd till 
enskild skolsköterska samt säkerställa sekretessen i olika delar inom elevhälsans uppdrag. 
Under 2020 har antalet avvikelser jämfört med tidigare år minskat, totalt har elva avvikelser 
lämnats in till medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska (MLA). 
 
 Under 2020 har ingen allvarlig händelse eller vårdskada rapporterats in. Avvikelser har 
främst rört områden som dokumentation, vaccinationer och övergångar från annan vårdgivare. 
Även uteblivna uppföljningar och uteblivna medicinska kontroller har förekommit. Samtliga 
avvikelser har blivit åtgärdade. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Härryda kommun 2020 
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§ 59  Dnr 2021VFN91 

Redovisning av synpunkter och klagomål 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan framgår att en sammanställning av synpunkter, klagomål och 
anmälningar ska redovisas för välfärdsnämnden en gång per år under kvartal ett. 
 
 Under 2020 har 94 synpunkter inkommit till sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
Synpunkter och klagomål har antingen inkommit direkt via synpunktsformuläret på 
kommunens hemsida eller från förskollärare/lärare, rektorer eller annan personal i sektorns 
verksamhet i de fall synpunkterna inte har hanterats på enheterna. Alla 94 ärenden är 
hanterade och avslutade. 
 
 I december 2020 fick nämnden information om pågående elevärenden hos Skolinspektionen 
och Barn- och elevombudet. I 2020 års ärenden har Skolinspektionens utredningar vid fem 
tillfällen resulterat i kritik. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 februari 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 60  Dnr 2021VFN71 

Tillfällig reducering av kulturskoleavgifter under vårterminen 2021 
med anledning av pandemin  
 
Beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att kulturskoleavgifterna reduceras med 25 procent från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2021. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under det gångna läsåret har personalfrånvaron inom kulturverksamheten varit hög. Detta har 
lett till att kulturskolan inte har kunnat leverera helt i enlighet i garantinivån om 26 tillfällen 
per läsår. 
 
 Kulturskolan har sedan starten av vårterminen 2021 bedrivit digital undervisning. Det innebär 
att kulturskolan erbjudit fjärrundervisning, instruktions- och inspirationsfilmer, digitala 
workshops med mera. 
 
 Vissa kurser såsom enskilda instrumentallektioner eller sånglektioner kan erbjudas med i 
princip likvärdig kvalitet jämfört med tidigare. I vissa fall äger dock eleverna inte egna 
instrument, vilket medför att undervisningen inte kan bedrivas som tidigare. 
 
 Med anledning av den rådande situationen föreslår förvaltningen en reducering av 
kulturskoleavgifter med 25 procent under vårterminen 2021, vilket innebär ett intäktsbortfall 
om ca 260 000 kr. Reduceringen motsvarar eventuella uteblivna lektionstillfällen och fysiska 
sammanhang så som kör, orkester, uppvisningar och konserter för deltagarna. Avvikelsen 
bedöms kunna hanteras inom sektorns budgetram. 

 
 Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 26 april 2004 § 52 
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§ 61  Dnr 2021VFN22 

Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionen (GR) rörande kulturfrågor  
 
Beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen antar Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) rörande kulturfrågor, från välfärdsnämndens 
ordförande som sitt eget yttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har mottagit en förfrågan från Göteborgsregionen (GR) att senast den 1 
april 2021 lämna synpunkter på en remiss om Utredning om eventuellt samordningsuppdrag 
till GR rörande kulturfrågor (Dnr 2019–00465.90). GR utreder hur medlemskommunerna ser 
på möjlig samverkan inom kulturområdet i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan 
med Västra Götalandsregionen (VGR). 
 
 Remissen innehåller förslag på hur utvecklingsarbetet på kulturområden kan samordnas inom 
GR. Detta genom att antingen inrätta och samfinansiera en halvtidstjänst eller två 
heltidstjänster som kulturstrateg. Förvaltningen förordar förbundsledningens förslag om en 
halvtidstjänst. 
 
 Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag att kulturfrågorna blir en del av 
Göteborgsregionens samordningsansvar. Förvaltningen vill särskilt lyfta det mervärde som 
förslaget får utifrån strategiska tillväxtfrågor där interkommunala samarbeten är av godo för 
invånarna. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 februari 2021 
 Yttrande till Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 

GR rörande kulturfrågor, 27 januari 2021  
 Yttrande till Göteborgsregionens utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 

GR rörande kulturfrågor, ordförandens förslag, 2 mars 2021  
 Remissbrev från GR 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden föreslår att 
kommunstyrelsen antar Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) rörande kulturfrågor, från välfärdsnämndens 
ordförande som sitt eget yttrande till Göteborgsregionens kommunalförbund. 
 
 Per Olov Risman (SD) föreslår att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
 

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:26-18:28. 
 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Per 
Olov Rismans förslag. 
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
 
Maria Kornevik Jakobssons och Per Olov Rismans förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Per Olov Rismans förslag 
 
Med 11 ja-röster, 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-03  

 

Voteringslista: § 61 
Ärende: Yttrande över utredning om eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionen 
(GR) rörande kulturfrågor,  2021VFN22 
 
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   
Ulrika Nordenstam (M), 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  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 62  Dnr 2020VFN489 

Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens yttrande och godkänner de åtgärder som 
förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
 
 Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PwC genomfört en 
granskning, där den samlade bedömningen är att välfärdsnämnden säkerställer en rättssäker 
verksamhet men att välfärdsnämnden inte helt säkerställer styrning, uppföljning och kontroll 
av verksamhet och ekonomi av individ- och familjeomsorgen. 
 
 Utifrån granskningen ger revisorerna fem rekommendationer till välfärdsnämnden. 
Förvaltningen kommenterar revisorernas rekommendationer i yttrande över revisorernas 
granskning. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 Yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 

ändamålsenlig, effektiv och rättssäker IFO-verksamhet 3 februari 2021 
 Granskning avseende styrning, uppföljning och kontroll av ändamålsenlig, effektiv 

och rättssäker IFO-verksamhet 2 november 2020 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 63  Dnr 2021VFN66 

Skolchef för vuxenutbildningen Härryda kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att utse verksamhetschef för Härryda framtid till skolchef för 
vuxenutbildningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 447 att utse sektorschef för utbildning, 
kultur och fritid till skolchef. I och med att verksamheten Härryda framtid bildades 1 januari 
2020 flyttades vuxenutbildning från sektorn för utbildning, kultur och fritid till sektorn för 
socialtjänst. Sektorschef för utbildning, kultur och fritid har varken formellt ansvar eller insyn 
i vuxenutbildningen längre vilket lett fram till ett behov av ett inrättande av ytterligare en 
skolchef. 
 
 En skolchefs uppgift är att biträda huvudmannen i att säkerställa att de nationella 
bestämmelser som gäller för utbildningen följs i verksamheten enligt 2 kap. 8 a § skollagen 
(2010:800). Det finns inte reglerat vem som kan vara skolchef utan det är huvudmannen som 
beslutar vilken kompetens skolchefen ska inneha och vem eller vilka som ska utses. Då 
skolchefspositionen enligt ovan lag innebär en mellanställning mellan kommunalpolitik, 
skolverksamhet, de statliga direktiven och det kommunala uppdraget är det med fördel en 
person med god insyn i verksamheten. Verksamhetschef för Härryda framtid är den som idag 
har ansvar för och insyn i vuxenutbildningen. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 januari 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 64  Dnr 2021VFN50 

Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande framtidens hållbara socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att närmare studera slutbetänkandet Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)samt att arbeta fram en promemoria med 
förslag till åtgärder som krävs i förberedelse inför att ny socialtjänstlag antas av riksdagen i 
enlighet med det förslag som framförs i slutbetänkandet. 
 
 Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I augusti 2020 överlämnade utredningen Framtidens socialtjänst sitt slutbetänkande Hållbar 
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) till regeringen. Utredningen har arbetat 
fram förslag på en helt ny socialtjänstlag, inklusive förändringsförslag i en mängd andra, till 
socialtjänsten knutna, lagar. För det fall att det föreslagna regelverket träder i kraft finns det 
behov av förberedelser inom kommunens verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås 
myndighetsutskottet få i uppdrag att närmare studera utredningens förslag, målsättning och 
nya perspektiv på en framtida socialt hållbar socialtjänst. 
 
 Myndighetsutskottet föreslås arbeta med uppdraget från 1 april 2021 och fram till att 
propositionen är antagen av riksdagen, dock längst till och med 31 december 2022. 
Myndighetsutskottet tillskjuts inga extra medel utan ska arbeta inom den befintliga budgeten 
för politiken. 
 
 Myndighetsutskottet ska arbeta fram en promemoria med redogörelse för gruppens förslag 
till omedelbara åtgärder som krävs i förberedelse inför den föreslagna socialtjänstlagen. Även 
övriga författningsförslag exempelvis hälso- och sjukvårdslagen, ska beaktas i arbetet. 
Promemorian ska även belysa upplevda framgångsfaktorer i dagens verksamhet samt 
uppenbara ändringsbehov utifrån den föreslagna lagstiftningen, för fortsatt utvecklingsarbete. 
 
 Några områden som blir aktuella utifrån den föreslagna lagstiftningen för 
myndighetsutskottet att arbeta med. 

 Kunskapsbaserad socialtjänst 
 Förtydligat barnperspektiv 
 Förebyggande perspektiv 
 Kvalité inom hela socialtjänsten 
 Individfokus och en lätt tillgänglig socialtjänst 
 Medarbetares kompetens ska tillvaratas i utvecklingsarbete 
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 Samverkan internt mellan verksamheter – nya vägar till effektivare socialtjänst med 
ökad kvalité 

 Lagstiftningens förändrade struktur, konstruktion och delegation. 
 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från välfärdsnämndens ordförande, 5 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 65  Dnr 2021VFN100 

Tidsbegränsat uppdrag till välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande uppföljning av problematisk skolfrånvaro  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt myndighetsutskottet att närmare följa upp kommunens arbete 
med problematisk frånvaro. 
 
 Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Huvudmannen ansvarar enligt 7 kap. 22 § 1 st skollagen (2010:800), SkolL, för att eleverna i 
grundskola, förskoleklass, grundsärskola, specialskola och sameskola fullgör sin skolgång. I 
Härryda kommun är välfärdsnämnden huvudman för de kommunala skolorna. För utredning 
om en elevs frånvaro ansvarar rektor enligt 7 kap. 19 a § SkolL. Att en sådan utredning har 
inletts ska anmälas till huvudmannen, vilket i Härryda kommun görs genom anmälan till 
myndighetsutskottet. Detta framgår av välfärdsnämndens delegationsordning. 
 
 Sektorn för utbildning, kultur och fritid ansvarar för att systematiskt och kontinuerligt följa 
upp, planera och utveckla utbildningen på kommunens skolor. Det nya uppdraget till 
myndighetsutskottet avser inte att ersätta detta arbete utan syftar till att ge välfärdsnämnden 
en insyn i arbetet med problematisk frånvaro. 
 
 Myndighetsutskottets uppdrag framgår av myndighetsutskottets bestämmelser. Utskottets 
uppgift är att besluta på nämndens vägnar i individärenden på socialtjänstens och det 
offentliga utbildningsväsendets vägnar, samt att granska de beslut i individärenden som fattats 
av kommunens tjänstemän med stöd av delegation enligt 7 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). Välfärdsnämnden föreslås utöver detta ge myndighetsutskottet i uppdrag att följa 
upp arbetet med problematisk skolfrånvaro. 
 
 Myndighetsutskottet föreslås arbeta med uppdraget under återstoden av mandatperioden, och 
slutredovisa detta till välfärdsnämnden under höstterminen 2022. Myndighetsutskottet 
tillskjuts inga extra medel utan ska arbeta inom den befintliga budgeten för politiken. 
 
 Uppdraget ska utföras genom att en sammanställning av de elever i kommunal grundskola, 
förskoleklass och grundsärskola som under en tolvveckorsperiod har minst 30 % frånvaro ska 
delges myndighetsutskottet. Sammanställningen ska innehålla uppgifter om antalet elever 
med sådan frånvaro uppdelat per skola. Sammanställningen ska även innehålla uppgifter om i 
vilka ärenden utredning har inletts, och vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta 
med frånvaron. Vid efterfrågan från myndighetsutskottet ska förvaltningen inkomma med 
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ytterligare information kring hanteringen av frånvaron som myndighetsutskottet behöver för 
att kunna fullfölja uppdraget. 
 
 En sådan sammanställning ska redovisas för myndighetsutskottet två gånger per termin, eller 
när utskottet begär det, och uppdraget ska slutredovisas under hösten 2022 genom att en 
rapport över problematisk skolfrånvaro redovisas till välfärdsnämnden tillsammans med en 
bedömning kring hur kommunens arbete med problematisk frånvaro har fortlöpt och 
utvecklas. 
 

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från välfärdsnämndens presidium, 9 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

27 / 46



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-03 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66  Dnr 2021VFN79 

Redovisning av medborgarförslag 2021  
 
Beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
 
 Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag som alla är under beredning. 
 
 Enligt prognosen kommer förslagen att hanteras inom ett års tid inklusive slutgiltigt beslut i 
ärendet. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 februari 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 67  Dnr 2020VFN528 

Svar på medborgarförslag om att tända belysningen på 
närfotbollsplanen på Säteriet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 12 november 2020 § 221 medborgarförslaget om att 
tända belysningen på närfotbollsplanen på Säteriet till välfärdsnämnden och uppdrog åt 
välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
 
 I förslaget beskrivs att närfotbollsplanen på Säteriet är en mötesplats som är viktig för 
området och att det behövs belysning där efter klockan 19 på kvällen. 
 
 När förvaltningen mottagit medborgarförslaget framkom att strömstolparna i området inte var 
strömsatta på grund av ett pågående renoveringsarbete i intilliggande fastighet. 
Närfotbollsplanen kommer åter belysas kvällstid till och med klockan 22 efter att 
renoveringen är avslutad, vilket förslagsställaren har fått information om. 

 
 Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 25 januari 2021 
 Medborgarförslag om att tända belysningen på närfotbollsplanen på Säteriet 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 68  Dnr 2020VFN474 

Svar på medborgarförslag om skatepark i Hindås  
 
Beslut 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
 Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska informeras 
om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring angående hur 
projektet med Chillskate har genomförts. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
 
 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2020 § 197 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag angående skatepark i Hindås. 
 
 Förslaget handlar om att komplettera området i Älmhult med en skatepark. Det finns en 
outnyttjad yta mellan tennishallen, lekplatsen och den nya Fagerhultsskolan. Förslagsställaren 
refererar till den skatepark som 2018 byggdes i Mölnlycke i föreningen Chillskates regi. 
 
 Skateparken i Mölnlycke tillkom som ett föreningsinitiativ från Chillskate. Projektet kostade 
drygt 3 mnkr. Föreningen finansierade projektet till 75 procent genom samverkan med det 
privata näringslivet och Arvsfonden. 
 
 Satsningar på fysisk aktivitet är värdefullt ur flera perspektiv. Skateparker nyttjas särskilt av 
barn och unga. Det befintliga området har redan ett utbud av ytor för fysisk aktivitet, dock 
ingen skatepark. Förvaltningen bedömer att kostnaderna för att anlägga en ny skatepark är 
stora och inte ryms inom befintlig budget. Förvaltningen föreslår därför att förslaget avslås. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2021 
 Medborgarförslag om skatepark i Hindås 

 

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. I svaret till förslagsställaren ska 
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informeras om att förvaltningen kan vara behjälplig med ytterligare kunskapsöverföring 
angående hur projektet med Chillskate har genomförts. Vidare föreslår Maria Kornevik 
Jakobsson att välfärdsnämndens föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 
 Peter Arvidsson (SD) instämmer i Maria Kornevik Jakobssons förslag.   
 

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 69  Dnr 2021VFN113 

Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband 
med antigentest för personal på kommunens särskilda boenden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer följande gallringsbeslut: 

 Samtyckesblankett för antigentest gallras när snabbtestning av medarbetare 
avvecklas. 

 Personuppgifterna vid negativt provsvar gallras när de har överförts till vårdcentral 
med ansvar för registrering av antigentest. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gallring innebär att allmänna handlingar eller uppgifter ur allmänna handlingar förstörs. För 
att få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fattat av berörd nämnd, antingen i en 
dokumenthanteringsplan/hanteringsanvisning eller ett separat beslut likt detta. Gallring 
föregås alltid av ett övervägande mot kriterier fastställda i 3 § tredje stycket arkivlagen 
(1990:782): 

 Rätten att ta del av allmänna handlingar 
 Behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, och 
 Forskningens behov 

 
Därtill bör hänsyn tas till att inte lagra personuppgifter längre än befogat enligt rådande 
lagstiftning. 
 
 Härryda kommun har i februari 2021 infört antigentest (snabbtest) för att påvisa pågående 
infektion av covid-19 som ska erbjudas alla medarbetare på kommunens särskilda boenden 
vid varje arbetspass. Testet är frivilligt och utförs på arbetstid. 
 
 Vid negativt svar ska medarbetaren registrera sitt namn och personnummer i en e-tjänst. 
Varje vecka sammanställs en lista över personer med negativa provsvar som överförs till 
vårdcentral med ansvar för registrering av antigentest. De medarbetare som tar antigentest 
inför varje arbetspass har skrivit på en samtyckesblankett som förvaras hos enhetschefen. 
 
 Handlingarna och uppgifterna som upprättas i samband med testningen ska inte förvaras 
längre än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet med uppgifterna. Samtyckesblanketten 
bevaras hos enhetschef till dess att förvaltningen avvecklar antigentesterna och därefter 
gallras. Personuppgifterna vid negativt provsvar bevaras digitalt till dess att de har överförts 
till vårdcentral och därefter gallras. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 70  Dnr 2020VFN574 

Årsrapporter från råden 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Årsrapport från pensionärsrådet 2020 
 Årsrapport från rådet för funktionshinderfrågor 2020 
 Årsrapport från rådet för idéburna organisationer 2020 
 Årsrapport från brottsförebyggande rådet 2020 
 Årsrapport från ungdomsrådet 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 71  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Redovisning till Skolinspektionen av förbättringsåtgärder efter regelbunden tillsyn 
och regelbunden kvalitetsgranskning av Skolinspektionen 2019(99986) 

 Beslut efter tillsyn av förutsättningar för att ge medicinsk vård och behandling till 
personer med covid-19 som bor på särskilda boende för äldre i Härryda kommun 

 Beslut från Skolinspektionen med anledningar av regelbunden tillsyn, Backaskolan 
 § 55 2021-02-04 Ks beslut om handlingsplan för suicidprevention 20202025 

inklusive underlag 
 Kulturprogram vt 2021 
 Nyhetsbrev kultur- och fritid 0303 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 72  Dnr 2021VFN32 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 23 februari 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 73  Dnr 2021VFN89 

Anmälan av ordförandebeslut - Kultur och fritid, förlängning av 
tidigare ordförandebeslut avseende stängning inom vissa områden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 5 februari 2021, om 
förlängning av tidigare ordförandebeslut avseende stängning inom vissa områden gällande 
kultur och fritid. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 74  Dnr 2021VFN114 

Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 18 februari 
2021, om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 75  Dnr 2021VFN122 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning i 
Härryda kommuns högstadieskolor och gymnasieskola  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 22 februari 
2021, om fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor och 
gymnasieskola. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 76  Dnr 2021VFN93 

Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor i enlighet 
med förordning 2020:115  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut daterat den 11 februari 
2021, om partiell fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor i 
enlighet med förordning 2020:115. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 77  Dnr 2021VFN130 

Initiativärende om informationskampanj om bärande av munskydd  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om informationskampanj om bärande av munskydd. 
 

Reservation  
Per Olov Risman (SD) och Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 
1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Olov Risman (SD) initierar ett ärende om informationskampanj om bärande av munskydd. 
 

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om informationskampanj om bärande av munskydd, daterat den 3 

mars 2021. 
 

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

 att välfärdsnämnden fattar beslut om att förtydliga och trycka hårdare på vikten av 
att bära munskydd samt arbeta hemma där det är möjlighet och informerar om det 
bredare, 

 att informationen uppdateras med så korta intervall som ändringar/skärpningar sker 
av rekommendationerna från VGR, FHM och smittskyddsläkare, 

 att politiker och anställda i Härryda kommen uppmanas visa föredöme och föregå 
med gott exempel vad gäller bärande av munskydd och hemarbete.  

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

 
 Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Per Olov Rismans förslag mot Evalotta 
Liljenzins förslag.  
 
 Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
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Per Olov Rismans 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 Liljenszins förslag  
 Nej-röst för att bifalla Per Olov Rismans förslag  
 
 Med 11 ja-röster och 2 nej-röster har välfärdsnämnden beslutat bifalla Evalotta Liljenzins 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-03  

 

Voteringslista: § 77 
Ärende: Initiativärende om informationskampanj om bärande av munskydd,  2021VFN130 
 
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   
Ulrika Nordenstam (M), 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  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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Reservation ärende 26. VFN Härryda 2021-03-03
Reserverar oss mot beslutet att avslå initiativärendet då vi anser att åtminstone följsamheten på de
rekommendationer vi har att följa som hindrar smittspridningen skall följas. Vi har som nämndleda-
möter i VFN till stor del ansvar för smittspridningen. Då ärendet inte publicerats i handlingar inne-
fattar reservationen initiativet i sin helhet nedan.

Per Olov Risman och Peter Arvidsson, 2021-03-09

Nämndinitiativ

Välfärdsnämnden Härryda 2021-03-03

Informationskampanj om bärande av munskydd mm

Härryda kommen är bland de sämsta kommunerna på att förhindra smittspridning av Covid-19.
Informationskampanjerna och åtgärderna som vidtagits hittills har uppenbart varit otillräckliga.

VGR gick den 17 februari 2021 ut med skärpta rekommendationer om åtgärder för att förhindra
smittspridning. https://www.vgregion.se/aktuellt/nyhetslista/nya-regionala-rekommendationer-i-
vastra-gotaland/

Rekommendationerna innefattar bl.a. (punkt 4 och 5)

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går
att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att
hålla avstånd.*
Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik
trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och
personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

I den informationskampanj som Härryda kommun gått ut med saknas delvis råd att följa
rekommendationerna. Vidare är följsamheten låg. För att stoppa spridningen av Covid-19 i Härryda
kommun på effektivare sätt måste informationskampanjen utökas och intensifieras, och då även
innefatta de råd och rekommendationer VGR ger samt de i nuläget allt mer begränsande
rekommendationerna från FHM och smittskyddsläkare.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

 att välfärdsnämnden fattar beslut om att förtydliga och trycka hårdare på vikten av att bära
munskydd samt arbeta hemma där det är möjligt och informerar om det bredare;

 att information uppdateras mes korta intervall som ändringar/skärpningar sker av
rekommendationer från VGR, FHM och smittskyddsläkare

 att politiker och anställda i Härryda kommen uppmanas visa föredöme och föregå med gott
exempel vad gäller bärande av munskydd och hemarbete.

För Sverigedemokraterna Härryda kommun

Per Olov Risman Ledamot VFN; Peter Arvidsson Ledamot VFN; Peter Ljunggren ersättare VFN

2021-03-01

___________________________________
________
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§ 78  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 16 och 22 februari samt den 2 mars 2021. Protokoll från 
myndighetsutskottets sammanträde den 16 och 22 februari samt den 2 mars 2021 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 79  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av ordförandebeslut 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
2 mars 2021. För perioden den 2 februari till den 1 mars 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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