
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-03-30 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 14:00-20:00 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) 
Andreas Fransson (M) 
Gun Wågsjö (C) (Kom 15.20) §§84-109 
Elin Germgård (C) (Kom 15.20) §§84-109 
Oskar Sköld (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
Peter Ljunggren (SD) 
 
Övriga närvarande 
David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) §§83-85 
Agneta Svensson (personalföreträdare) 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) 
Anna Larsson (personalföreträdare) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§83-84, §§90-109 
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Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef) §86 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) §§83-84 
Carl-Fredrik Fredriksson (sektorsekonom) §§83-84 
Eva-Maria Smith (sektorsekonom) §§83-84 
Sofia Wallén Claesson (sektorsekonom) §§83-84 
Julia Salomonsson (sektorsekonom) §§83-84 
Åsa Lingonblad (sektorsekonom) §§83-84 
Anna-Kajsa Tagesson (utredare personal) §§83-84 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-04-09 10:00 

 

Protokollet omfattar §§83-109 

 

 

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 

2021-03-30 

2021-04-12 Datum då anslag 2021-05-04 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 83 Fastställande av föredragningslistan 
§ 84 Information om välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 
§ 85 Information om kommunikation och implementering av Sveriges bästa skola 
§ 86 Information om resultat i brukarundersökning inom äldreomsorgen 
§ 87 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 
§ 88 Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021 
§ 89 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 
§ 90 Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS 
§ 91 Uppdrag att fatta beslut om handräckning enligt 43 § 1 st 2 lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga (LVU) 
§ 92 Gallring av handlingar och uppgifter som uppkommer i samband med antigentest för personal 

och besökare på kommunens särskilda boenden 
§ 93 Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 
§ 94 Redovisning av uppdrag om administration gentemot kommunen för föreningar 
§ 95 Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor 
§ 96 Svar på medborgarförslag om utegym i Hindås 
§ 97 Svar på medborgarförslag om utveckling av hundrastgård 
§ 98 Initiativärende om krav på redovisning, sammanställningar och kontroller – föreningsbidrag 
§ 99 Initiativärende om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom skolverksamheterna 
§ 100 Statistiska uppgifter 2021 
§ 101 Delgivningar 2021 
§ 102 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 103 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 104 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Landvetterskolan klass 5c 

och 5d 
§ 105 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning för grundskolan, 

studiehandledning och modersmålsundervisning 
§ 106 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- eller distansundervisning på 

Hulebäcksgymnasiet till och med 18 april 2021 
§ 107 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom 

skolområdet enligt förordning 2020:115, Furuhällsskolan 
§ 108 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
§ 109 Anmälan av ordförandebeslut 2021 
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§ 83 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- eller 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med 18 april 2021, tas upp som 
ärende 24. 

 Nytt ärende om Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, Furuhällsskolan, tas upp 
som ärende 25. 

  
Numreringen för de efterföljande ärendena uppdateras som en följd av ovanstående. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 84 

Information om välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundirektör, sektorschefer och funktionschefer informerar om välfärdsnämndens 
verksamhetsberättelse 2020 och arbetet med politiska inriktningar och grunduppdraget. 
 
Peter Lönn, kommundirektör, Birgitta Flärdh, utvecklingschef, och Bo Ekström, 
ekonomichef, informerar om styrmodellen och om arbetet med kommungemensamma 
områden. Anders Pettersson, personalchef, och Anna-Kajsa Tagesson, utredare på 
personalfunktionen, informerar om uppföljning av personalfrågor. Päivi Malmsten, 
sektorschef för utbildning kultur och fritid, informerar om uppföljning av utbildning, kultur 
och fritid. Lena Lager, sektorschef för socialtjänst, informerar om uppföljning av socialtjänst. 
 
Välfärdsnämnden behandlar ärendet om att godkänna verksamhetsberättelsen 2020 under 
aktuellt sammanträde, den 30 mars 2021 § 87. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 85  Dnr 2021VFN48 

Information om kommunikation och implementering av Sveriges 
bästa skola  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 11 januari 2021 § 23 att uppdra åt förvaltningen att informera 
nämnden om kommunikationsinsats utifrån arbetet med Sveriges bästa skola. 
  
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid, informerar om kommunikation 
och implementering av Sveriges bästa skola. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 86 

Information om resultat i brukarundersökning inom äldreomsorgen 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarson, utvecklingschef på socialtjänsten, informerar om resultat i 
brukarundersökning inom äldreomsorgen som genomförts bland brukare i hemtjänst och 
särskilt boende 2020. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 87  Dnr 2021VFN53 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020 samt delger kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige rapporten. 
  

Reservation  
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.  
  
Inga-Lena Persson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat verksamhetsberättelse för 2020.  
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2020.  
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning, samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år.  
  
Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 56,6 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 februari 2021 
 Verksamhetsberättelse 2020  

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden godkänner 
verksamhetsberättelsen för 2020 samt delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
rapporten. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) "att välfärdsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att lägga till det som fattades samt rätta till 
felaktigheter. Till exempel de 18,2 milj som gällde Hjorten". 
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Inga-Lena Persson (MP) föreslår "att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen med motivering att syftet med verksamhetsplanen enligt styrmodellen som ett 
redskap i det fortsatta arbetet inte är till fullo uppfyllt". 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår "att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen 
där inaktuella siffror uppdateras".     
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 18:45-19:55. 
   

Beslutsgång   
Ordförande redovisar att det finns ett förslag om att godkänna verksamhetsberättelsen samt tre 
förslag om återremiss. Ordföranden redovisar att hon först kommer att fråga om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag 
kommer ordföranden att fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Om välfärdsnämnden beslutar att återremittera ärendet kommer ordföranden att fråga 
om välfärdsnämnden bifaller respektive återremiss. 
  
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 7 ja-röster och 6 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.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-03-30  

 

Voteringslista: § 87 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020,  2021VFN53 
 
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 7 6 0 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-03-30 § 87  
 

 

Skriftlig reservation med motivering till återremiss av verksamhetsberättelsen för 2020, 
ärende 5 vid välfärdsnämndens möte 20210330. 

  

Syftet med verksamhetsberättelsen enligt kommunens styrmodell, vilket 
sammanfattas ”Lyssna bakåt, tänka framåt”, är inte uppfyllt till alla delar. Det finns 
exempelvis ingen möjlighet att kunna göra prioriteringar utifrån berättelsen, när det gäller 
ett så viktigt mål som minskat fossiloberoende.” 

  

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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§ 88  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning per februari 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 12,4 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 11,4 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 1 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 23,9 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,8 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Månadsprognos per februari 2021 VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 89  Dnr 2019VFN559 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
2020. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av välfärdsnämnden den 4 december 2019 § 302. Uppföljningen har lett till att brister 
kunnat upptäckas inom flera områden, vilket medför att åtgärder genomförs för att åtgärda 
riskerna. Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern 
kontroll har genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2020.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 mars 2021 
 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 90  Dnr 2021VFN90 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att under 2021 bibehålla habiliteringsersättning inom 
dagligverksamhet enligt LSS, på 2020 års tillfälliga ersättningsnivå, med stöd av rekvirerat 
statsbidrag. 
  
Habiliteringsersättningen utbetalas retroaktivt från 1 januari 2021. 
  
Erhåller Härryda kommun ytterligare medel ska dessa fördelas per deltagare utifrån närvaro i 
daglig verksamhet under 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2018 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stadsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna.  
  
Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som deltar i daglig 
verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. I dagsläget deltar 111 
brukare i daglig verksamhet i olika omfattning av tid.  
  
Intentionen med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning för att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet.  
  
Utifrån Socialstyrelsens anvisningar för statsbidraget 2021 föreslår förvaltningen att fortsatt 
bibehålla en, med stöd av statsbidraget, tidigare tillfälligt höjd habiliteringsersättning. En 
fortsatt tillfällig höjning av habiliteringsersättningen föreslås betalas ut retroaktivt från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 31december 2021. Från och med 1 januari 2022 
återgår ersättningen till ursprunglig nivå. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 91  Dnr 2021VFN138 

Uppdrag att fatta beslut om handräckning enligt 43 § 1 st 2 lagen 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt följande anställda inom Härryda kommun att på nämndens 
vägnar fatta beslut om att begära handräckning av polis eller kriminalvården för 
genomförande av vård eller omhändertagande enligt 43 § första stycket 2 lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU, som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
  

 Jessica Johansson (enhetschef för barn och unga) 
 Linda Dalenius (enhetschef för familjehem och familjerätt)  
 Jennie Gustavsson (enhetschef familjestöd)  

  
Tjänstemän kontaktas alltid först, förutsatt att dessa är i tjänst. Därefter kontaktas ordförande 
och ledamöter i den ordning som framgår av separat uppdrag. Beslut som fattas med stöd av 
detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar vidare åt följande anställda inom socialjouren Göteborgs Stad att 
på nämndens vägnar fatta beslut om att begära handräckning av polis eller kriminalvården för 
genomförande av vård eller omhändertagande enligt 43 § första stycket 2 LVU som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
  

 Anna Bergman (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Lena Biström (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Cecilia Hielte (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Cecilia Leo (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anki Sun (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Mikael Andersson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Åsa Andersson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Kristina Andreasson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Sofie Ask (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Annika Bengtsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Christina Carlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Marie Carlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Chrsitine Dahlfors (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Zahra Fathinezhad Fard (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Maja Graaf (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Maria Hellström (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
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 Jacob Johanen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Jeanette Lindgren (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Yasmine Manikarou (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Ann-Sofie Medin (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Henric Nilsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Terese Norling (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Monica Ohlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Fatima Rödin (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Martina Segrell (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Tuula Sihvonen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Marianne Svensson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anneli Ulfson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anna Vilén (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Annika Vinberg (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Barbro von Brömssen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Ulrika Ölund (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Dennis Ragnarsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Nina Sköld (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 

  
Tjänstemän kontaktas alltid först, förutsatt att dessa är i tjänst. Därefter kontaktas ordförande 
och ledamöter i den ordning som framgår av separat uppdrag. Beslut som fattas med stöd av 
detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om att begära handräckning av polis eller kriminalvården för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU är delegerat till välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. Välfärdsnämnden har även sedan tidigare gett i uppdrag till ordförande 
och vissa ledamöter i välfärdsnämnden att fatta beslut i individärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  
  
Behov av att fatta beslut om att begära handräckning kan uppkomma hastigt och hanteringen 
är ofta tidskänslig. Förvaltningen föreslår därför att välfärdsnämnden, utöver tidigare beslut 
om uppdrag till ordförande och vissa ledamöter i välfärdsnämnden, även ger enhetschefer 
inom verksamhetsområdet barn och familj, samt anställda inom socialjouren Göteborgs Stad, i 
uppdrag att besluta om att begära handräckning i brådskande ärenden. Detta bedöms leda till 
en skyndsammare och effektivare hantering. Beslut som tjänstemän tar med stöd av detta 
uppdrag bör anmälas till välfärdsnämnden. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 februari 2021 
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 Avtal mellan Härryda kommun och Göteborgs Stad, Social resursförvaltning, 4 
november 2020 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden uppdrar åt följande anställda 
inom Härryda kommun att på nämndens vägnar fatta beslut om att begära handräckning av 
polis eller kriminalvården för genomförande av vård eller omhändertagande enligt 43 § första 
stycket 2 lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), LVU, som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
  

 Jessica Johansson (enhetschef för barn och unga) 
 Linda Dalenius (enhetschef för familjehem och familjerätt)  
 Jennie Gustavsson (enhetschef familjestöd)  

  
Tjänstemän kontaktas alltid först, förutsatt att dessa är i tjänst. Därefter kontaktas ordförande 
och ledamöter i den ordning som framgår av separat uppdrag. Beslut som fattas med stöd av 
detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare att välfärdsnämnden uppdrar vidare åt följande 
anställda inom socialjouren Göteborgs Stad att på nämndens vägnar fatta beslut om att begära 
handräckning av polis eller kriminalvården för genomförande av vård eller omhändertagande 
enligt 43 § första stycket 2 LVU som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 
  

 Anna Bergman (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Lena Biström (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Cecilia Hielte (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Cecilia Leo (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anki Sun (1:e socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Mikael Andersson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Åsa Andersson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Kristina Andreasson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Sofie Ask (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Annika Bengtsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Christina Carlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Marie Carlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Chrsitine Dahlfors (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Zahra Fathinezhad Fard (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Maja Graaf (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Maria Hellström (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Jacob Johanen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
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 Jeanette Lindgren (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Yasmine Manikarou (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Ann-Sofie Medin (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Henric Nilsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Terese Norling (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Monica Ohlsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Fatima Rödin (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Martina Segrell (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Tuula Sihvonen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Marianne Svensson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anneli Ulfson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Anna Vilén (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Annika Vinberg (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Barbro von Brömssen (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Ulrika Ölund (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Dennis Ragnarsson (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 
 Nina Sköld (socialsekreterare socialjouren Göteborgs Stad) 

  
Tjänstemän kontaktas alltid först, förutsatt att dessa är i tjänst. Därefter kontaktas ordförande 
och ledamöter i den ordning som framgår av separat uppdrag. Beslut som fattas med stöd av 
detta uppdrag ska anmälas till välfärdsnämndens nästa sammanträde. 
 
Per Olov Risman (SD) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen "eftersom listan inte är fullständig 
och nu ändras ad hoc. Vidare: SKALL anmälas är oklart, ändrad sidnumrering. 
Direktdelegation bör ske." 
  

Beslutsgång   
Per Olov Rismans förslag om återremiss och avgöra idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag.  
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
 
  
 

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

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

 Samtyckesblankett för antigentest sparas i pärm och gallras efter 2 veckor 
 Personuppgifterna och provsvar sparas digitalt och gallras 2 veckor efter att 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 besökare på kommunens särskilda boenden vid 
varje besökstillfälle. Testet är frivilligt. 
  
Besökare fyller i en blankett med testresultat och samtycke till personuppgiftsbehandlingen. 
Blanketten sparas i pärm inlåst på enheten i två veckor. Testresultat sammanställs av enhetens 
personal i en excelfil som skickas till ansvarig vårdcentral tillsammans personuppgifterna för 
journalföring. 
  
Handlingarna och uppgifterna som upprättas i samband med testningen ska inte förvaras 
längre än vad som bedöms nödvändigt för ändamålet med uppgifterna. Samtyckesblankett 
med provsvar på antigentest sparas i pärm för eventuell smittspårning och gallras efter 2 
veckor. Personuppgifter och provsvar som sparas digitalt gallras 2 veckor efter att de har 
överförts till vårdcentral med ansvar för registrering av antigentest. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 93  Dnr 2021VFN140 

Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har fattat beslut om att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med en 
miljard kronor år 2021. Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 
trots pandemin.  
  
Härryda kommun har tilldelats ca 4,8 mnkr. Det är upp till varje kommun att besluta hur 
medlen ska fördelas. När kommunen har fattat beslut om hur medlen ska användas inom den 
kommunala verksamheten ska bidrag till de enskilda huvudmännen beräknas utifrån samma 
grunder.  
  
Förvaltningen har beslutat att fördela förstärkningen lika mellan grundskola och gymnasium, 
eftersom eleverna i dessa verksamheter bedöms vara i störst behov av att ta del av satsningen. 
Inom grundskola riktas medlen till årskurserna 6–9. Statsbidraget är planerat att fördelas 
enligt nedan:  
  
Grundskola, åk 6–9: ca 2,4 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna motsvarande ca 0,3 
mnkr utgör grundskoleplatser i enskild regi.  
  
Gymnasium: ca 2,4 mnkr, varav ca 18 procent av elevplatserna motsvarande ca 0,4 mnkr 
utgör gymnasieplatser i enskild regi.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 mars 2021 
 Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
 Beräkning av tillfällig förstärkning  
 Fördelat belopp per kommun 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 94  Dnr 2020VFN434 

Redovisning av uppdrag om administration gentemot kommunen 
för föreningar  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att de åtgärder som 
förvaltningen bedömer är lämpliga att vidta, utifrån resultatet av utredningen, ska ingå i 
förvaltningens förslag till beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden gav den 21 oktober 2020 § 256 förvaltningen i uppdrag att utreda den 
administrativa arbetsmängden för föreningslivet gentemot kommunen och föreslå åtgärder för 
framtida kontakt och administration. Utredningen har genomförts genom dialogmöte och en 
enkät med möjlighet att lämna kvantitativa och kvalitativa svar.  
  
Föreningars administrativa uppgifter varierar beroende på verksamhet och kan därför hamna 
hos olika sektorer. Historiskt har föreningars behov ofta kanaliserats via kommunens 
föreningsservice (före detta fritidskontoret). 
  
Nya digitala plattformar innebär behov av anpassningar. Därför bedömer förvaltningen att en 
genomlysning bör ske utifrån digitaliseringens möjligheter samt att en föreningslots som en 
utvecklingsresurs kan vara en lämplig åtgärd. En sådan kan stötta föreningarnas 
utvecklingsarbete rörande kvalitet, ledarskapsfrågor, samverkan med näringslivet eller andra 
utvecklingsområden som skulle stärka möjligheterna för föreningslivet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 
 Enkät sammanställning 
 Enkät, svaren grafiskt 
 Enkät, enskilda svar 
 Sammanställning dialogsamtal med föreningar  
 Fritidsnämndens beslutsprotokoll tidfördelning 1988 
 Protokollsutdrag - §256 Uppdrag om administration gentemot kommunen för 

föreningar i Härryda kommun 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson föreslår att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för att de åtgärder som förvaltningen bedömer är lämpliga att vidta, utifrån 
resultatet av utredningen, ska ingå i förvaltningens förslag till beslut. 
     

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 95  Dnr 2020VFN531 

Svar på motion om resursfördelning i kommunens skolor  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.  
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 222 att till välfärdsnämnden 
remittera motion från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas Andersson (S) om 
resursfördelning i kommunens skolor.   
  
Motionärerna föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se över vilka möjligheter som finns 
inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet och genom en 
omvärldskartläggning ta fram ett underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte 
att öka likvärdigheten för eleverna. Modellen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 
uppföljning av resursanvändandet kopplat till skolresultat.  
  
Förvaltningen bedömer att motionen bör bifallas och nuvarande resursfördelningsmodell bör 
utvärderas i enlighet med motionärernas förslag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 mars 2021  
 Socioekonomisk resursfördelning till skolor, Sveriges kommuner och regioner 2014 
 Motion om resursfördelning i kommunens skolor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att välfärdsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
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Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Marias Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 96  Dnr 2020VFN529 

Svar på medborgarförslag om utegym i Hindås  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 12 november 2020 § 221 medborgarförslag om utegym i 
Hindås till välfärdsnämnden och uppdrog åt välfärdsnämnden att besluta i ärendet. Förslaget 
handlar om att i anslutning till Fagervallen i östra Hindås komplettera med ett utegym.  
  
Det utpekade området i Hindås har stora ytor och flera anläggningar för fysisk aktivitet 
exempelvis fotbollsplaner, idrottshall och tennishall. I närheten finns skid- och motionsspår 
med ett äldre utegym. Inom kommunen finns sju utegym av varierande ålder, storlek, 
utförande och kostnad. Dessa har tillkommit både genom ideella och kommunala initiativ. 
Begreppet utegym är mångfacetterat – det finns ingen enhetlig ram för vad det betyder och 
kan kosta. En grov uppskattning är att det kostar ca 250 tkr– 600 tkr att anlägga ett utegym 
inklusive markberedning. Utöver detta tillkommer viss årlig kostnad för underhåll.  
  
Det finns flera anläggningar för fysisk aktivitet i det aktuella området därför bedömer 
förvaltningen att det inte föreligger behov av ytterligare utegym. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 mars 2021 
 Medborgarförslag om utegym i Hindås 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 97  Dnr 2020VFN526 

Svar på medborgarförslag om utveckling av hundrastgård  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige remitterade den 12 november 2020 § 221 medborgarförslaget om 
utveckling av hundrastgård till välfärdsnämnden och uppdrog åt välfärdsnämnden att besluta i 
ärendet. Förslaget handlar om att i befintlig hundrastgård i Djupedal, Mölnlycke, installera 
redskap inspirerad av agilitysporten och att genomföra förslaget i dialog med brukare. 
 
Förslagsställaren refererar till en hundrastgård i närliggande kommun och föreslår redskap 
som inspirerats av hunddressyr. 
 
Under beredning av svar på medborgarflaget gjordes studiebesök i Göteborgs stad och 
Agilityföreningen i Marks kommun där det framkom att det inte finns en enhetlig mall på vad 
en hundrastgård kan utrustas med. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till att förslagsställaren anordnar en träff med andra 
hundägare och inkommer med underlag avseende förslag på utveckling samt förslag på 
redskap. Med detta som underlag kan förvaltningen ta ställning till eventuell utveckling av 
befintlig hundrastgård där man även tar hänsyn till risk för skadegörelse eftersom skötseln av 
hundrastgårdar ligger inom förvaltningens ansvarsområde. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 mars 2021 
 Medborgarförslag om utveckling av hundrastgård 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 98  Dnr 2021VFN178 

Initiativärende om krav på redovisning, sammanställningar och 
kontroller – föreningsbidrag  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om krav på redovisning, sammanställningar och kontroller 
kring föreningsbidrag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per Olov Risman (SD) initierar ett ärende om krav på redovisning, sammanställningar och 
kontroller kring föreningsbidrag. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om krav på redovisning, sammanställningar och kontroller – 

föreningsbidrag, 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 sammanställningar per gällande tidsperiod 
skall tas fram och redovisas 

 att beloppen skall kategoriseras för varje anslagsmottagare 
 samt att rutiner för efterkontroller av större bidrag skall tas fram. 

 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden avslår förslaget. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag.  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 99  Dnr 2021VFN175 

Initiativärende om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 
skolverksamheterna  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda kostnaderna för att genomföra 
upphandling av skyddskläder för de anställda inom förskola och F-3. Utredningen skall sedan 
presenteras för välfärdsnämnden.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S) initierar ett ärende om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 
skolverksamheterna. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 

skolverksamheterna, daterat den 30 mars 2021. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 19:35-19:42.   
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert föreslår med instämmande av Jonas Andersson (S), Birgitta Berntsson (S), Maria 
Kornevik Jakobsson (C), Inga-Lena Persson (MP) och Per Olov Risman (SD) att 
välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda kostnaderna för att genomföra 
upphandling av skyddskläder för de anställda inom förskola och F-3. Utredningen skall sedan 
presenteras för välfärdsnämnden.   

 
Beslutsgång   
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Siw Hallberts förslag och finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 100  Dnr 2021VFN168 

Statistiska uppgifter 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 31 december 2020. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 101  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Beslut från IVO 
 Nyhetsbrev KoF 30 mars 2021 

 

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

35 / 43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 102  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-02-11 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-02-16 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 103  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 17 mars 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 104  Dnr 2021VFN171 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Landvetterskolan klass 5c och 5d  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 19 mars 2021, om 
fjärr- och distansundervisning, gällande Landvetterskolan klass 5c och 5d. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 105  Dnr 2021VFN137 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning för 
grundskolan, studiehandledning och modersmålsundervisning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 10 mars 2021, om 
fjärr- och distansundervisning för grundskolan, studiehandledning och 
modersmålsundervisning.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 106  Dnr 2021VFN188 

Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- eller 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med 18 april 
2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 29 mars 2021, om 
partiell fjärr- eller distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med 18 april 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 107  Dnr 2021VFN189 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, 
Furuhällsskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 29 mars 2021, om 
tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, 
Furuhällsskolan. 
 

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

41 / 43



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 108  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 16 och 30 mars 2021. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
16 och 30 mars 2021 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 109  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av ordförandebeslut 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, enligt förteckning daterad den 
30 mars 2021. För perioden den 2 mars till och med den 29 mars 2021. 
 

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