
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-16:53, 16:55-16:56, 16:58-19:17 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Kristina Andrén (M) §§111-113, §115, §§117-144 
Ulrika Nordenstam (M) §§111-113, §115, §§117-144 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) §§111-113, §115, §§117-144 
Inga-Lena Persson (MP) §§111-113, §115, §§117-144 
Peter Arvidsson (SD) §§111-113, §115, §§117-144 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova (M) §§111-113, §115, §§117-144 ersätter Evalotta 
Liljenzin (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Oskar Sköld (S) §§111-113, §115, §§117-144 ersätter Jonas 
Andersson (S) 
Marie Strid (MP) §§145-146 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) §§111-113, §115, §§117-144 
Andreas Fransson (M) §§111-113, §115, §§117-144 
Gun Wågsjö (C) (kl. 16:00-17:58) §§111-113, §115, §§117-121 
Elin Germgård (C) §§111-113, §115, §§117-144 
Jan Gustavsson (KP) §§111-113, §115, §§117-144 
Kristin Arplöw (S) §§111-113, §115, §§117-144 
Kajsa Lackovic (S) §§111-113, §115, §§117-144 
Marie Strid (MP) §§111-113, §115, §§117-144 

Övriga närvarande 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§111-113, §115, §§117-144 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§111-113, §115, §§117-144 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§111-113, §115, §§117-144 
Peter Lönn (kommundirektör) §§111-113, §115, §§117-144 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§111-113, §115, §§117-
144 
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Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning, kultur och fritid) §§111-
113, §115, §§117-144 
Bo Ekström (ekonomichef) §§111-113, §115, §§117-137 
Anders Pettersson (personalchef) §§111-113, §115, §§117-144 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§111-113, §115, §§117-144 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§111-113 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §§111-113 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef) §§111-112 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-05-05 14:00 

 

Protokollet omfattar §§111-113, §115, §§117-146 

 

 

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 

2021-04-28 

2021-05-06 Datum då anslag 2021-05-28 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 111 Fastställande av föredragningslistan 
§ 112 Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen samt inom 

stöd och service till vissa funktionshindrade 
§ 113 Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskola respektive gymnasiet 
§ 115 Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2022 
§ 117 Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänsten 2020 
§ 118 Nytt beslut avseende drift av boende med särskild service i området Landevi gårdar 
§ 119 Brottsofferjouren Storgöteborg - verksamhetsberättelse 2020 
§ 120 Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2020 
§ 121 Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi och regler för stöd till 

ideella föreningar och folkbildning 
§ 122 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB 
§ 123 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 
§ 124 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British International Schools of Sweden AB 
§ 125 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet Göteborg AB 
§ 126 Kulturstipendium 2021 
§ 127 Kulturpris 2021 
§ 128 Årets föreningsprofil 2021 
§ 129 Bemötande- och tillgänglighetspris 2021 
§ 130 Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor om trygghet, studiero och kunskap 
§ 131 Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ 
§ 132 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 
§ 133 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 134 Delgivningar 2021 
§ 135 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 136 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten, förlängning av beslut till och med den 18 april 2021 
§ 137 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av verksamhet inom 

skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande Önnerödsskolan 5C 
§ 138 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av mellanstadiet inom 

skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande Landvetterskolan 
§ 139 Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning på högstadiet mellan perioden 6 april 

till 18 april 2021 
§ 140 Anmälan av ordförandebeslut tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:115, gällande Furuhällskolan 4B 
§ 141 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och distansundervisning på 

Hulebäcksgymnasiet till och med den 2 maj 2021 
§ 142 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten, förlängning av beslut till och med den 2 maj 2021 
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§ 143 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns 
högstadieskolor i enlighet med förordning 2020:115 

§ 144 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s One Planet 
City Challenge (OPCC) 2021–2022 

§ 145 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 146 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 111 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 
One Planet City Challenge (OPCC) 2021–2022, tas upp som ärende 34. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 112 

Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och 
familjeomsorgen samt inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarson, utvecklingschef på socialtjänsten, informerar om resultat i 
brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen samt inom stöd och service till vissa 
funktionshindrade 2020. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 113 

Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskola 
respektive gymnasiet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan, och Camilla Ahlin, verksamhetschef för 
gymnasiet, informerar om rätt till utbildning och närvaro inom grundskolan respektive 
gymnasiet. 
 

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

8 / 65



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 115  Dnr 2021VFN134 

Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2018 – 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar förslag på förlängning av länsgemensam Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018–2022. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa utgör en del av det nationella arbetet 
med psykisk hälsa utifrån överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och 
regioner (SKR).  
  
Syftet med handlingsplanen är att stärka kommuner och regioner i det gemensamma arbetet 
att främja psykisk hälsa och i samverkan arbeta för att minska psykisk ohälsa. 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 145 att anta handlingsplanen. Planen 2018–
2020 har nu reviderats och föreslås av den länsgemensamma styrgruppen att förlängas till och 
med 2022. 
  
Den 24 november 2020 ställde Västkoms styrelse sig bakom förslag till förlängning av 
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022. På inrådan av Västkoms styrelse 
beslutade sedan förbundsstyrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund den 12 februari 
2021, att för sin del ställa sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i 
Västra Götaland till och med 2022. I samband med beslutet rekommenderas nu 
medlemskommunerna att göra det samma. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 mars 2021  
 Kommunstyrelsen beslut 9 april 2018 § 145, Handlingsplan för psykisk hälsa 
 Förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbunds beslut 21 februari 2021 § 

243, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 
 Tjänsteutlåtande till förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbunds. 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 117  Dnr 2021VFN139 

Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänsten 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar rapporten Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Härryda kommun beslutade den 22 mars 2010 att införa 
valfrihetssystem inom hemtjänsten i enlighet med bestämmelserna i lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV). Valfrihetssystemet omfattar hemtjänst i ordinärt boende. Årligen 
sker en uppföljning av verksamhet som på uppdrag av kommunen bedrivs inom området. 
  
Uppföljningen har genomförts av enheten utveckling och uppföljning på sektorn för 
socialtjänst. Resultatet av uppföljningen har sammanställts i rapporten 
Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020, daterad den 18 februari 2021. 
  
Under år 2020 fanns två utförare att välja på, den kommunala hemtjänsten och det privata 
företaget Aidal Care Services AB (Aida). Sammanfattningsvis visar uppföljningens resultat 
att de båda utförarna uppfyller de krav som ställs. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 
 Verksamhetsuppföljning av utförare i hemtjänst 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 118  Dnr 2020VFN423 

Nytt beslut avseende drift av boende med särskild service i området 
Landevi gårdar  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inte upphandla driften av servicebostaden i det nya området 
Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 18 november 2020 § 267 att ge förvaltningen i uppdrag att 
upphandla driften av den nya servicebostaden i Landevi gårdar. Upphandlingen avbröts efter 
anbudsöppning den 19 mars 2021. 
  
Efter att en upphandling avbrutits kan en upphandlande myndighet genomföra eller avstå en 
ny upphandling. Förvaltningen bedömer att en ny upphandling inte bör genomföras för 
servicebostaden i Landevi gårdar då den under rådande förutsättningar kan behöva drivas med 
en låg beläggningsgrad. Vid en ny upphandling innebär en låg beläggningsgrad antingen en 
risk för kommunen i form av ersättning vid tom plats eller mindre fördelaktiga anbud. 
Förvaltningen bedömer att drift i kommunal egenregi minskar den ekonomiska risken genom 
flexibilitet i form av succesivt öppnande och effektivt nyttjande av personalresurser.  
  
En start i kommunal egenregi utgör inget hinder för en konkurrensutsättning i ett skede där 
förutsättningarna förändrats.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 mars 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 18 november 2020 § 267 
 Beslut om avbrytande av upphandlingen Driftentreprenad servicebostad i Landvetter, 

den 19 mars 2021 
 Välfärdsnämndens fastställande av riktlinjer den 6 november 2019 § 257 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) att 
välfärdsnämnden beslutar att inte upphandla driften av servicebostaden i det nya området 
Landevi gårdar, Brattåsvägen 1-6, i centrala Landvetter. 
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Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 119  Dnr 2021VFN185 

Brottsofferjouren Storgöteborg - verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) anges att socialnämnden ska verka för att den som 
utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Härryda kommun har ett avtal med 
Brottsofferjouren Storgöteborg under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 
december 2022 för att tillhandahålla kommunens invånare brottsofferstöd. Härryda kommun 
ersätter Brottsofferjouren med 4 kronor per invånare och år. Den totala kostnaden för 2020 
var 151 908 kronor. 
  
Brottsofferjouren erbjuder invånare i Partille, Härryda, Mölndal och Göteborg samtalsstöd 
och rådgivning i en brottsutsatt situation. Enligt avtalet ska brottsutsatta, anhöriga och vittnen, 
få stöd och rådgivning när det gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och 
ersättningsfrågor samt i övriga kontakter med vården, myndigheter och hjälporganisationer. 
Välfärdsnämnden informeras om Brottsofferjourens verksamhet 2020 genom 
verksamhetsberättelse och statistik. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021  
 Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Storgöteborg 2020 
 Statistik för Brottsofferjouren Storgöteborg 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 120  Dnr 2021VFN186 

Familjerådgivningen S:t Lukas – verksamhetsberättelse 2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda har ett ramavtal med S:t Lukas som tillhandahåller kommunens invånare 
familjerådgivning under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
Som en del av sektorns uppföljning av familjerådgivningen redovisas S:t Lukas 
verksamhetsberättelse för 2020. Den totala kostnaden för 2020 var 981 000 kronor. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 
 Verksamhetsberättelse för familjerådgivningen S:t Lukas 2020 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 121  Dnr 2021VFN155 

Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem, Strategi 
och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till ideella föreningar och 
folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, börjar gälla den 1 
januari 2022. 
  
Kommunfullmäktige beslutar om övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. 
Den andra hälften av budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de 
antagna reglerna om stöd till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser komma in med 
en skriftlig reservation före justeringen. Vid justeringen av protokollet finns ingen skriftlig 
reservation från Peter Arvidsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog den 15 oktober 2020 § 189 ny strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning från och med den 1 januari 2021 med en 
övergångsbestämmelse för 2021 som innebär att första halvåret 2021 tillämpas enligt 
befintliga bidragsregler. Förvaltningen föreslår nu att införandet av strategi och regler till 
ideella föreningar och folkbildning flyttas fram ett år, med start den 1 januari 2022 och med 
en övergångsbestämmelse 1 januari till och med 30 juni.  
  
Förslaget lämnas med anledning av föreningarnas försvårade omständigheter under 
pandemiåret. Förvaltningen har sett över införandet av det nya föreningsstödet. Införandet av 
det nya regelverket får konsekvenser utifrån att fördelningen ska ske utifrån antalet aktiviteter 
och deltagartillfällen. Genom att följa restriktioner och rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten har föreningarna varit förhindrade att utöva det antal aktiviteter som 
de skulle ha genomfört under normala förhållanden. Förvaltningen ser också att det råder ett 
ansträngt läge i många föreningar och det kan krävas olika former av stöd.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 mars 2021  
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Antagande av strategi och regler 

för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
 Stöd till ideella föreningar och folkbildning i Härryda kommun 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Kristina Andrén (M) att 
välfärdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Strategi och regler för stöd till 
ideella föreningar och folkbildning, antagen i kommunfullmäktige den 15 oktober 2020 §189, 
börjar gälla den 1 januari 2022 samt att kommunfullmäktige beslutar om 
övergångsbestämmelse för 2022 som innebär att hälften av budgeten betalas ut till 
föreningslivet första halvåret enligt tidigare gällande bidragsregler. Den andra hälften av 
budgeten betalas ut till föreningslivet andra halvåret 2022 enligt de antagna reglerna om stöd 
till ideella föreningar och folkbildning. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare med instämmande av Kristina Andrén (M) att 
välfärdsnämnden förslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att göra "följande 
ändringar: Sid. 5 andra stycket tredje punkten ”partipolitiks verksamhet” stryks och ersätts 
med "föreningar som har koppling till politiska organisationer" ytterligare punkt i samma 
stycke läggs till med texten: ersättning skall inte ges till föreningar med religiös verksamhet, 
dvs konfessionella inslag får inte förekomma i föreningar som får anslag" samt "följande 
tillägg: Sid. 5 första stycket ytterligare punkt: för att kravet om att genomföra öppna och 
inkluderande aktiviteter ställs krav på att svenska eller något av de nationella 
minoritetsspråken skall brukas i verksamhetsutövningen." 
  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 17:15-17:22. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa Peter Arvidssons förslag om återremiss 
mot avgörande idag. Väljer välfärdsnämnden att bifalla förslaget om återremiss, återremitteras 
ärendet till förvaltningen. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordförande fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  

17 / 65



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande 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 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. 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  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 121 
Ärende: Framflyttat startdatum för införandet av nytt stödsystem Strategi och regler för stöd 
till ideella föreningar och folkbildning,  2021VFN155 
 
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   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 122  Dnr 2021VFN119 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB 
från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget yttrande till skolinspektionen, med 
ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: 
  
”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är 
till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av 
program också ger positiva effekter”.  
  
Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns 
samlade bedömning. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oscar Sköld (S) reserverar sig mot beslutet. Inga-
Lena Persson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
  
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en etablering av den 
sökta utbildningen medför negativa följder för den kommunala verksamheten. Förvaltningen 
yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte bedöms inverka 
på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
  
Ansökan från Thorengruppen AB avser godkännande som huvudman för utökning av 
fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun med totalt 36 elever genom nyetablering av 
utbildningsplatser inom Försäljnings- och serviceprogrammet (nuvarande Handels- och 
administrationsprogrammet). 
  
Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när 
det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är att en ytterligare etablering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

av utbildningsplatser inom Försäljnings- och serviceprogrammet i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 februari 2021 
 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB, 4 mars 2021 
 Ansökan till Skolinspektionen från Thorengruppen AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M), Kristina 
Andrén (M), Katia Petkova (M), Anita Anger (L) att välfärdsnämnden antar Yttrande till 
Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid, som sitt eget yttrande till skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda 
kommuns bedömning utgår och ersätts av följande text: ”Härryda kommuns samlade 
bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter”. Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda 
kommuns samlade bedömning. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Oscar Sköld (S) 
och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över 
ansökan från Thorengruppen AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid som sitt eget 
yttrande till Skolinspektionen. 
  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 17:55-18:00. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Siw 
Hallberts förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.   
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 122 
Ärende: Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB,  2021VFN119 
 
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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 2 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-04-28 § 122 
 
 

Skriftlig reservation gällande yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Thorengruppen AB 

  

Motivering till reservation: 

Det fattade beslutet gällande yttrande till Skolinspektionen innebär att förvaltningens genomtänkta 
analys över situationen inte blir tillvaratagen. De negativa följder vid en överetablering av fristående 
gymnasieskolor som lyfts fram i förvaltningens förslag, förkastas genom det tillägg som välkomnar 
nya gymnasieskolor. En övertro på konkurrensens möjligheter att öka kvalitén och en oförmåga att 
se de negativa effekter som uppstår vid en överetablering, och som visar sig genom forskning och 
erfarenheter från andra kommuner, saknas i majoritetens bedömning.  

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de gröna Härryda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 123  Dnr 2021VFN94 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget yttrande till 
skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och 
ersätts av följande text: 
  
”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är 
till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av 
program också ger positiva effekter”.  
  
Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns 
samlade bedömning. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oscar Sköld (S) reserverar sig mot beslutet. Inga-
Lena Persson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 3. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
  
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en etablering av den 
sökta utbildningen medför påtagliga negativa följder för den kommunala verksamheten. 
Förvaltningen yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
  
Ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB avser godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun med totalt 45 elever inom 
Naturvetenskapsprogrammet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när 
det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Bedömningen är dock att en mindre utökning 
av utbildningsplatser inom naturvetenskapsprogrammet i Göteborgs stad inte påtagligt 
kommer påverka Hulebäcksgymnasiets organisation. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 februari 2021 
 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige 

AB, 24 februari 2021 
 Ansökan till Skolinspektionen från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Kristina Andrén (M), Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt 
eget yttrande till skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns 
bedömning utgår och ersätts av följande text: ”Härryda kommuns samlade bedömning är att 
det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram 
inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. 
Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av 
gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter”. Vidare ska 
rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns samlade 
bedömning. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson 
(S) och Per-Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över 
ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Inga-
Lena Perssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Inga-Lena Perssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
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Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Inga-Lena Perssons förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.   
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 123 
Ärende: Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska Gymnasiet i Sverige 
AB,  2021VFN94 
 
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  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 3 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-04-28 § 123 
 

Skriftlig reservation gällande yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Amerikanska 
Gymnasiet i Sverige AB  

 

Motivering till reservation: 

Det fattade beslutet gällande yttrande till Skolinspektionen innebär att förvaltningens genomtänkta 
analys över situationen inte blir tillvaratagen. De negativa följder vid en överetablering av fristående 
gymnasieskolor som lyfts fram i förvaltningens förslag, förkastas genom det tillägg som välkomnar 
nya gymnasieskolor. En övertro på konkurrensens möjligheter att öka kvalitén och en oförmåga att 
se de negativa effekter som uppstår vid en överetablering, och som visar sig genom forskning och 
erfarenheter från andra kommuner, saknas i majoritetens bedömning.  

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de gröna Härryda
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Välfärdsnämnden 
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2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 124  Dnr 2021VFN92 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
International Schools of Sweden AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British International 
Schools of Sweden AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget yttrande till 
skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och 
ersätts av följande text: 
  
”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller grundskola och förskola inom Härryda kommun. Etablering av 
fler grundskolor och förskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad 
kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av  grundskola och förskola också 
kan ge positiva effekter. 
  
Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är 
till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av 
program också ger positiva effekter”.  
  
Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns 
samlade bedömning. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oscar Sköld (S) reserverar sig mot beslutet. Inga-
Lena Persson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 4. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har i enlighet med 14 § förordning (2015:801) om internationella skolor gett 
Härryda kommun tillfälle att yttra sig över ansökan från British International Schools of 
Sweden AB om godkännande som huvudman för internationell skola för förskoleklass, 
grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå i Härryda 
kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. Remissyttrandet är en del av Skolinspektionens underlag vid 
prövning av ansökan. 
  
Förvaltningens bedömning är att en etablering av en grundskola som bedriver utbildning 
enligt internationell läroplan inte kommer medföra några påtagligt negativa konsekvenser för 
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kommunens grundskolor. När det gäller gymnasieskola är förvaltningens bedömning att det 
generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller International 
Baccalureate (IB) inom Göteborgsregionen (GR). IB vänder sig i hög utsträckning till samma 
målgrupp som läser det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet. 
Ytterligare etablering av utbildningsplatser inom IB i GR kan medföra negativa konsekvenser 
i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den kommunala 
gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
  
Kommunens yttrande ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 mars 2021 
 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British International Schools of 

Sweden från sektorn för utbildning, kultur och fritid, 15 februari 2021 
 Ansökan till Skolinspektionen från British International Scholls of Sweden AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Kristina Andrén (M), Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British 
International Schools of Sweden AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget 
yttrande till skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning 
utgår och ersätts av följande text: ”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt 
finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller grundskola och förskola inom 
Härryda kommun. Etablering av fler grundskolor och förskolor skulle öka valfriheten 
ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför 
nyetableringar av  grundskola och förskola också kan ge positiva effekter. Härryda kommuns 
samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det 
gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka 
valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, 
varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av program också ger positiva 
effekter”. Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda 
kommuns samlade bedömning. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson 
(S) och Per-Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över 
ansökan från British International Schools of Sweden AB från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
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Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Inga-
Lena Perssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Inga-Lena Perssons 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 Inga-Lena Perssons förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 124 
Ärende: Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British International Schools of 
Sweden AB,  2021VFN92 
 
Omröstningslista 4 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 4 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-04-28 § 124 
 

Skriftlig reservation gällande yttrande till Skolinspektionen över ansökan från British International 
Schools of Sweden AB 

 

Motivering till reservation: 

Det fattade beslutet gällande yttrande till Skolinspektionen innebär att förvaltningens genomtänkta 
analys över situationen inte blir tillvaratagen. De negativa följder vid en överetablering av fristående 
gymnasieskolor som lyfts fram i förvaltningens förslag, förkastas genom det tillägg som välkomnar 
nya gymnasieskolor. En övertro på konkurrensens möjligheter att öka kvalitén och en oförmåga att 
se de negativa effekter som uppstår vid en överetablering, och som visar sig genom forskning och 
erfarenheter från andra kommuner, saknas i majoritetens bedömning.  

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de gröna Härryda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 125  Dnr 2021VFN115 

Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet 
Göteborg AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet 
Göteborg AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget yttrande till 
skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning utgår och 
ersätts av följande text: 
  
”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda 
valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-området. Etablering av fler 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens bidrar till ökad kvalitet som är 
till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor och/eller utökat utbud av 
program också ger positiva effekter”.  
  
Vidare ska rubriken Härryda kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns 
samlade bedömning. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oscar Sköld (S) reserverar sig mot beslutet. Inga-
Lena Persson (S) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 5. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) gett Härryda kommun 
möjlighet att yttra sig över ansökningar om såväl nyetablering, utökning samt ansökan om 
särskild variant av gymnasieutbildning för fristående gymnasieskolan inför läsåret 2022/2023 
inom Göteborgsregionen.  
  
Remissyttrandet ligger till grund för Skolinspektionens bedömning om en etablering av den 
sökta utbildningen medför negativa följder för den kommunala verksamheten. 
  
Förvaltningen yttrar sig över samtliga inkomna ansökningar, även de etableringar som inte 
bedöms inverka på organisationen av kommunal gymnasieskola i Härryda kommun.  
  
Ansökan från Framtidsgymnasiet Göteborg AB avser godkännande som huvudman för 
utökning av fristående gymnasieskola i Göteborgs kommun med totalt 36 elever genom 
nyetablering av utbildningsplatser inom Barn- och fritidsprogrammet. 
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Förvaltningens bedömning är att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när 
det gäller gymnasieprogram inom GR-området. bedömningen är att en ytterligare etablering 
av utbildningsplatser inom Barn- och fritidsprogrammet i GR kan medföra negativa 
konsekvenser i form av kostnadsökningar och ett minskat utbud av program inom den 
kommunala gymnasieverksamheten Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 mars 2021 
 Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB, 

10 mars 2021 
 Ansökan till Skolinspektionen från Framtidsgymnasiet Göteborg AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Kristina Andrén (M), Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från 
Framtidsgymnasiet Göteborg AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid, som sitt eget 
yttrande till skolinspektionen, med ändringen att stycket under Härryda kommuns bedömning 
utgår och ersätts av följande text: ”Härryda kommuns samlade bedömning är att det generellt 
finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller gymnasieprogram inom GR-
området. Etablering av fler gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrens 
bidrar till ökad kvalitet som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av gymnasieskolor 
och/eller utökat utbud av program också ger positiva effekter”. Vidare ska rubriken Härryda 
kommuns bedömning i yttrandet ändras till Härryda kommuns samlade bedömning. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson 
(S) och Per-Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden antar Yttrande till Skolinspektionen över 
ansökan från Framtidsgymnasiet Göteborg AB från sektorn för utbildning, kultur och fritid 
som sitt eget yttrande till Skolinspektionen. 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Inga-
Lena Perssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Inga-Lena Perssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
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Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Inga-Lena Perssons förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5.   
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 125 
Ärende: Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet Göteborg AB,  
2021VFN115 
 
Omröstningslista 5 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 5 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-04-28 § 125 
 

Skriftlig reservation gällande yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Framtidsgymnasiet i 
Göteborg AB 

 

Motivering till reservation: 

Det fattade beslutet gällande yttrande till Skolinspektionen innebär att förvaltningens genomtänkta 
analys över situationen inte blir tillvaratagen. De negativa följder vid en överetablering av fristående 
gymnasieskolor som lyfts fram i förvaltningens förslag, förkastas genom det tillägg som välkomnar 
nya gymnasieskolor. En övertro på konkurrensens möjligheter att öka kvalitén och en oförmåga att 
se de negativa effekter som uppstår vid en överetablering, och som visar sig genom forskning och 
erfarenheter från andra kommuner, saknas i majoritetens bedömning.  

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de gröna Härryda
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2021-04-28 
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§ 126  Dnr 2021VFN184 

Kulturstipendium 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Arvid Olson till mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium 
2021. 
  
Kulturstipendiet tilldelas Arvid Olson som uppmuntran och stöd till fortsatta studier av en ung 
begåvning som med öppet sinne och nyfikenhet utforskar musikens många områden och 
möjligheter på ett kreativt sätt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har mottagit under 
ansökningstiden. Välfärdsnämnden ska utse en mottagare av stipendiet. 
  
Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt utbildning och 
utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut till en person eller organisation 
som är verksam inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på annat sätt har 
anknytning till kommunen. 
  
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
  
Mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium erhåller 10 000 kronor. Prisutdelning sker 
vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 127  Dnr 2021VFN183 

Kulturpris 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Marie Hurtig till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 2021. 
  
Kulturpriset tilldelas Marie Hurtig för ett mångårigt och hängivet engagemang förmedlat 
kunskap till såväl unga som äldre och skapat förståelse och intresse för kommunens kultur- 
och naturhistoria. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare av årets kulturpris. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 
  
Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella området. Priset 
delas ut till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun eller vars 
kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen. 
  
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
  
Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 5000 kronor. Prisutdelning sker vid 
kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 128  Dnr 2021VFN182 

Årets föreningsprofil 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Klas Brännvall till mottagare av årets föreningsprofil 2021, 
  
Priset till årets föreningsprofil tilldelas Klas Brännvall i Rävlanda AIS för sitt stora 
engagemang i föreningen bidrar till en positiv och meningsfull fritid för Rävlandas barn och 
ungdomar. Klas beskrivs som en ansvarstagande eldsjäl och medverkar till att RAIS har en 
viktig roll i ett mindre samhälle. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har fått i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
föreningsprofil. Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 
  
Årets föreningsprofil är en belöning till medlem i förening som profilerat sig med en 
föreningsinsats utöver det vanliga. Insatsen ska vara ideell och gagna föreningens utveckling. 
  
Förslag tillsammans med motivering lämnas till välfärdsnämnden. 
  
Mottagare av årets föreningsprofil erhåller 5000 kronor. Prisutdelningen sker vid kommunens 
nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 129  Dnr 2021VFN203 

Bemötande- och tillgänglighetspris 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Mats Schöneman till mottagare av Härryda kommuns bemötande- och 
tillgänglighetspris 2021. 
 
Bemötande och tillgänglighetspriset tilldelas Mats Schöneman, tidigare enhetschef på 
Björkelids äldreboende, för att han alltid är glad och positiv och full av nya idéer och tankar 
om trevliga aktiviteter för de boende, samt för att han tillsammans med sin personal arbetat 
upp ett hemtrevligt äldreboende med hög kompetens. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för funktionshinderfrågor har i uppdrag att föreslå mottagare av priset samt lämna 
förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden ska utse 
mottagare av priset. 
  
Bemötande- och tillgänglighetspriset är en belöning till personer som arbetar för att motverka 
hinder för funktionsnedsatta i samhället och för att höja kvaliteten i bemötandet. Priset delas 
ut till en person som är verksam inom Härryda kommun eller vars gärning på annat sätt har 
anknytning till kommunen. 
  
Mottagare av Härryda kommuns bemötande- och tillgänglighetspris erhåller 5 000 kronor. 
Prisutdelning sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från rådet för funktionshinderfrågor 1 april 2021 

 

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

43 / 65



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130  Dnr 2021VFN163 

Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor om 
trygghet, studiero och kunskap  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor att närmare följa 
arbetet med de prioriterade målen: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

  
Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden inrättade en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 § 4 och gav 
även arbetsgruppen ett antal uppdrag. Välfärdsnämnden beslutade den 18 november 2020 § 
278 att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors uppdrag var genomförda och därmed 
avslutade. 
  
Vidare beslutade välfärdsnämnden den 18 november 2020 § 278 att förlänga arbetsgruppens 
uppdragsperiod till den 31 december 2022, så att välfärdsnämnden vid behov skulle kunna ge 
uppdrag åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor. 
  
Kommunfullmäktige har beslutat att välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med 
utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i enlighet med politiskt beslutade 
inriktningar och beslut. 
  
I välfärdsnämndens verksamhetsplan fastställd den 18 november 2020 § 268 anges de 
politiska inriktningarna att verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola, att 
alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas och att 
kunskapsresultaten ska öka. Vidare ska skolutveckling drivas i samverkan mellan politik, 
förvaltning och personalföreträdare. 
                                                                       
I välfärdsnämndens verksamhetsplan anges två mål för verksamhetsområdet grundskola: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

  
Utifrån ovanstående föreslås välfärdnämndens arbetsgrupp för skolfrågor få i uppdrag att 
närmare följa arbetet med de prioriterade målen; tryggheten och studieron ska öka, samt 
kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 
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Arbetsgruppen ska genomföra studiebesök för att följa enskilda skolors arbete. Arbetsgruppen 
ska dessutom tillsammans med förvaltningen utveckla ett sätt att ge bättre analysunderlag 
angående kränkande behandlingar för nämnden. Arbetet bör främst koncentreras på: 

 En differentiering av inkomna anmälningar i typ och allvarlighetsgrad. 
 En uppföljningsmodell för utvärdering av gjorda åtgärder. 

  
Arbetsgruppen föreslås arbeta med uppdraget under resten av mandatperioden. Arbetsgruppen 
sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer. Uppdraget föreslås redovisas till 
välfärdsnämnden senast i december 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från ordförande i välfärdsnämnden 17 mars 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 131  Dnr 2020VFN533 

Svar på motion om hedersomnämnande HBTQ  
 
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 Gunilla Wathne (S), Oskar Sköld (S) och Ulla-Karin Johansson (S) om 
hedersomnämnande HBTQ. Motionärerna föreslår att ett hedersomnämnande gällande 
HBTQ-frågor till personal i kommunens verksamhet införs och att även detta utdelas den 17 
maj.  
  
Förvaltningen ställer sig positiv till att ett hedersomnämnande gällande HBTQ-frågor till 
personal i kommunens verksamhet införs och utdelas samma dag som HBTQ-priset. 
Förvaltningen anser att ett hedersomnämnande för HBTQ-frågor är ett bra sätt att 
uppmärksamma och uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär 
också en möjlighet att synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i 
förvaltningen. Förvaltningen föreslår bifall till motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 31 mars 2021 
 Motion om hedersomnämnande HBTQ 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 132  Dnr 2021VFN67 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och syftar bland annat till 
att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter, särskilt dennes rätt till skydd 
av personuppgifter. Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
  
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på skyddet för 
uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller tillgängligheten till 
personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat om personuppgifter har förstörts, gått 
förlorade, ändrats eller röjts till någon obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett 
oavsiktligt eller med avsikt, i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
  
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de 
registrerade ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till Integritetsskyddsmyndigheten. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Sex personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 22 september 2020 till 1 april 2021. Incidenterna rör obehörig åtkomst till 
uppgifter i system samt e-post som har skickats till fel mottagare. Incidenterna och vidtagna 
åtgärder hanteras enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser löpande över vilka 
förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. En del i detta arbete är att öka kunskapen hos 
kommunens verksamheter om GDPR samt om vad en personuppgiftsincident är. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 april 2021 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden fr om 2020-
09-22 och till 2021-04-01. 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 133  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-03-24 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 134  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Beslut uppföljning RKG Gr Ekdalaskolan 7-9 
 Västra Götalandsregionen - Handlingsplan Fullföljda studier 2017-2020 
 Beslut från Skolinspektionen RikT - Hindåsskolan F-3 
 Nyhetsbrev KoF 0428 
 KOKO Härryda kommun presentation 
 KoF - Ett år med pandemin - sammanställning 210419 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 135  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 12 april 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 136  Dnr 2021VFN191 

Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten, förlängning av beslut till och 
med den 18 april 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, 
om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten, förlängning av 
beslut till och med den 18 april 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 137  Dnr 2021VFN192 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av 
verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande 
Önnerödsskolan 5C  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, om tillfällig 
och delvis stängning av verksamhet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande 
Önnerödsskolan 5C. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 138  Dnr 2021VFN193 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning av 
mellanstadiet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, 
gällande Landvetterskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, om tillfällig 
och delvis stängning av mellanstadiet inom skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande 
Landvetterskolan. 
 

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

54 / 65



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 139  Dnr 2021VFN194 

Anmälan av ordförandebeslut om distansundervisning på 
högstadiet mellan perioden 6 april till 18 april 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, om 
distansundervisning på högstadiet mellan perioden 6 april till 18 april 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 140  Dnr 2021VFN207 

Anmälan av ordförandebeslut tillfällig och delvis stängning inom 
skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande Furuhällskolan 4B  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, om tillfällig 
och delvis stängning inom skolområdet enligt förordning 2020:115, gällande Furuhällskolan 
4B. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 141  Dnr 2021VFN214 

Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med den 2 maj 
2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, om partiell 
fjärr- och distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med den 2 maj 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 142  Dnr 2021VFN215 

Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten, förlängning av beslut till och 
med den 2 maj 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 2021, 
om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten, förlängning av 
beslut till och med den 2 maj 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 143  Dnr 2021VFN216 

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 2021, om partiell 
fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor i enlighet med förordning 
2020:115. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 144  Dnr 2021VFN239 

Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att 
delta i WWF:s One Planet City Challenge (OPCC) 2021–2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om att förvaltningen ges i uppdrag att anmäla Härryda 
kommun som deltagare i WWF:s One Planet City Challenge 2021–2022. 
  

Reservation  
Inga-Lena Persson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 6. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga-Lena Persson (MP) initierar ett ärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom 
att delta i WWF:s One Planet City Challenge.  
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 

One Planet City Challenge, daterat den 28 april 2021 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Inga-Lena Persson (MP) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) att förvaltningen ges i 
uppdrag att anmäla Härryda kommun som deltagare i WWF:s One Planet City Challenge 
2021–2022. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) att 
välfärdsnämnden avslår förslaget. 

 
Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Inga-Lena Perssons förslag mot Maria Kornevik 
Jakobssons förslag.  
 
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Inga-Lena Perssons och Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Kornevik Jakobssons förslag. 
 
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Inga-Lena Perssons förslag  
 
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster har välfärdsnämnden beslutat bifalla Maria Kornevik 
Jakobssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-04-28  

 

Voteringslista: § 143 
Ärende: Initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att delta i WWF:s 
One Planet City Challenge (OPCC) 2021–2022,  2021VFN239 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (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   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 6 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-04-28 § 143 

 

Skriftlig reservation gällande initiativärende om att utveckla kommunens klimatarbete genom att 
delta i WWF:s One Planet City Challenge (OPCC) 2021–2022 

 

Motivering till reservation: 

Målsättningen inom Härryda kommun att vara ledande inom regionen när det gäller miljösatsningar 
innebär att möjligheter av denna art, till nytta för kommunen genom en plats i det internationella 
klimatarbetet måste tas tillvara. 

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de gröna Härryda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 145  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade 
ledamöter och tjänstemän 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande ärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter, enligt förteckning daterad den 27 april 2021. För 
perioden den 30 mars till och med den 26 april 2021. 
  
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut om handräckning, fattade av förordnade tjänstemän 
inom Härryda kommun samt inom socialjouren i Göteborgs Stad, finns att redovisa för 
perioden den 30 mars till och med den 26 april 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 146  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 13 och 27 april 2021. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
13 och 27 april 2021 föreligger. 
 

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