
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-06-23 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:28 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) (kl 16.00 - 18.05) §§175-180 
Kristina Andrén (M) §§175-191 
Ulrika Nordenstam (M) (kl 17.00 - 19:28) §§176-191 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) §§175-191 
Inga-Lena Persson (MP) §§175-191 
Peter Arvidsson (SD) §§175-191 
Per Olov Risman (SD) §§175-191 
Katia Petkova (M) §§181-191 ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Tommy Brundin (M) §175 ersätter Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Marie Strid (MP) §§192-193 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) §§175-180 
Tommy Brundin (M) §§176-191 
Andreas Fransson (M) §§175-191 
Gun Wågsjö (C) §§175-191 
Elin Germgård (C) §§175-191 
Oskar Sköld (S) §§175-191 
Kristin Arplöw (S) (kl 16.00 - 17.55) §§175-177 
Kajsa Lackovic (S) §§175-191 
Marie Strid (MP) §§175-191 
 
Övriga närvarande 
Anna Larsson §§175-177 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§175-191 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§175-191 
Peter Lönn (kommundirektör) §§175-191 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§175-191 
Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) 
§§175-176 
Anders Pettersson (personalchef) §§175-191 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§175-191 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§175-179 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §§175-177 
Pernilla Palm (planeringschef) §§175-176 
Pernilla Wallén (administrativ chef) §§175-176 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Tomas Svensson (rektor Hulebäcksgymnasiet) §§192-193 
David Dinsdale (adjungerad kommunstyrelsens förste vice 
ordförande) §§175-180 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-06-29 13:00 

 

Protokollet omfattar §§175-193 

 

 

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

2 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-23 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2021-06-23 

2021-06-30 Datum då anslag 2021-07-22 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 175 Fastställande av föredragningslistan 
§ 176 Information om lokalresursplanering 
§ 177 Uppföljning av normer, värden och inflytande enligt välfärdsnämndens årsplan 2021 
§ 178 Uppföljning av skolvalet inför läsår 2021/2022 
§ 179 Information om statsbidrag inom äldreomsorgen 2021 
§ 180 Information om införandet av nya servicegarantier för sektorn för socialtjänst 
§ 181 Avveckla Näckrosvägens stödboende 
§ 182 Sekretessgränser gällande sektorn för socialtjänst 
§ 183 Ansökan om verksamhetsbidrag för kvinnojouren Frideborg 
§ 184 Antagande av avtal om samverkan avseende gemensam familjerätt för Härryda, Mölndal och 

Partille 
§ 185 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på 

grund- och avancerad nivå 
§ 186 Redovisning av uppdrag att organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium och 

högstadium 
§ 187 Behandling av remitterat ärende: Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid 

växelvisboende i annan kommun 
§ 188 Initiativärende om validering av barnskötare på betald arbetstid 
§ 189 Delgivningar 2021 
§ 190 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 191 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Ekdalaskolan klass 20D till 

och med den 4 juni 
§ 192 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 193 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 175 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 176  Dnr 2021VFN300 

Information om lokalresursplanering  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson sektorschef på sektorn för teknik och förvaltningsstöd, Pernilla Palm, 
planeringschef på sektorn för utbildning, kultur och fritid, och Pernilla Wallén, administrativ 
chef på sektorn för socialtjänst, informerar om lokalresursplanering i Härryda kommun. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 177  Dnr 2021VFN272 

Uppföljning av normer, värden och inflytande enligt 
välfärdsnämndens årsplan 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasium, och Paula Palmdahl, verksamhetschef för 
grundskolan, informerar om uppföljning av normer, värden och inflytande enligt 
välfärdsnämndens årsplan 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 178  Dnr 2021VFN262 

Uppföljning av skolvalet inför läsår 2021/2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En redovisning av skolvalets utfall ska enligt välfärdsnämndens årsplan göras en gång per år. 
I Härryda kommun genomförs skolvalet inför kommande läsår i grundskolan mellan 
november och december varje år. Skolvalet genomförs för alla elever som till kommande 
läsår ska börja förskoleklass eller årskurs 6 i kommunala skola i Härryda kommun. Härryda 
kommun har även ett mindre skolval för alla elever i årskurs 3 på Lunnaskolan som behöver 
byta skola till årskurs 4. Totalt har ca 1 150 elever blivit inbjudna till skolvalet inför läsåret 
2021/22. Beslut om skolplacering skickades ut under januari och februari 2021. 
  
Enligt 9 kap. 15 §, 10 kap. 30 §, 11 kap. 29 § skollagen (2010:800) ska kommunen i första 
hand utgå från vårdnadshavares önskemål om placering vid en viss skola. Vårdnadshavarens 
önskemål får dock inte gå ut över en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet 
(så kallade närhetsprincipen). Om vårdnadshavarens önskemål skulle medföra att en annan 
elevs rätt att få skolplacering på en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen placera 
eleven vid en annan skola. 
  
Fridaskolan genomför också intag av elever inför förskoleklass och årskurs 6. Fristående 
skolor omfattas inte av bestämmelserna gällande närhetsprincipen. Fridaskolan tillämpar i 
första hand syskonförtur och i andra hand anmälningsdatum vid antagningen. 
  
Utfallet av skolvalet för blivande förskoleklasselever blev att av 519 elever som var med i 
skolvalet så fick 99 procent sitt förstahandsval. Det finns kö till tre skolor. Dessa är 
Landvetterskolan, Skinnefjällsskolan och Vällsjöskolan. 
  
Utfallet av skolvalet för årskurs 3 elever på Lunnaskolan inför årskurs 4 blev att av 100 elever 
fick 94 procent sitt förstahandsval. Kö finns till Önnerödsskolan. 
  
Utfallet av skolvalet inför årskurs 6 blev att av 530 elever fick ca 95 procent sitt 
förstahandsval. Det finns kö till; Båtsmanskolan, Djupedalsskolan Ekdalaskolan samt 
Önnerödsskolan. 
  
Utfallet av Fridaskolans antagningsprocess var att 44 elever folkbokförda i Härryda kommun 
har fått plats i förskoleklass inför hösten 2021. Inför årskurs 6 har ytterligare 20 elever tagits 
emot. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 maj 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 179  Dnr 2021VFN277 

Information om statsbidrag inom äldreomsorgen 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Årligen informeras Välfärdsnämnden om aktuella statsbidrag inom sektorn för socialtjänst. 
Förvaltningen vill presentera en mer detaljerad redovisning avseende statsbidragen 2021 som 
är riktade mot äldreomsorgen, då de är fler och relativt omfattande jämfört med tidigare år. 
Det finns i dagsläget inga definitiva besked om hur statsbidrag riktade mot äldreomsorg 
fördelas 2022 men förvaltningen bevakar frågan. 
  
Under 2021 tilldelas Härryda kommun följande statsbidrag riktade mot äldreomsorg: 
  

 Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer – 12 mnkr 
 Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 

med demenssjukdom – 1,8 mnkr 
 Äldreomsorgslyftet – 10 mnkr 
 Överenskommelse om en god och nära vård – 2,6 mnkr 

 
Statsbidragen ska bidra till ökad kompetens hos medarbetare, säkerställa en god vård och 
omsorg samt stödja kommunen i omställningen till god och nära vård. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 maj 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 180  Dnr 2021VFN297 

Information om införandet av nya servicegarantier för sektorn för 
socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 januari 2021 § 6, beslutande välfärdsnämnden att fastställa principer för 
servicegarantier inom välfärdsnämndens verksamhetsområde, samt att uppdra åt förvaltningen 
att utforma servicegarantier i enlighet med principerna. 
  
Kommundirektören gavs i uppdrag att fastställa servicegarantier. Välfärdsnämnden ska 
löpande informeras om fastställda servicegarantier inom välfärdsnämndens ansvarsområde. 
Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i verksamhetsberättelsen.  
  
Sektorn för socialtjänst har utarbetat fyra nya servicegarantier enligt de antagna principerna 
samt en utfästelse om garantin inte uppfylls.  
  

 Kontakt inom två veckor om beslutad LSS-insats 
 Tydlighet för barn i kontakt med socialtjänsten 
 Kontakt inom sju arbetsdagar för arbetssökande med försörjningsstöd 
 Fixartjänst inom en vecka 

  
Dessa servicegarantier fastställdes av kommundirektör den 13 april 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 maj 2021  
 Välfärdsnämndens beslut 11 januari 2021 § 6, Principer för servicegarantier inom 

välfärdsnämndens verksamhetsområde i Härryda kommun 
 

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

11 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 181  Dnr 2021VFN261 

Avveckla Näckrosvägens stödboende  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att avveckla Näckrosvägens stödboende. Välfärdsnämnden uppdrar 
åt förvaltningen att utreda möjligheter till fortsatt användande av fastigheten. 
  
Välfärdsnämnden, i egenskap av huvudman, meddelar Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) beslut om nedläggning av stödboendeverksamhet på Näckrosvägens stödboende. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Näckrosvägens stödboende öppnades i december 2018 och fastigheten ägs av Härryda 
kommun. Stödboendet består av tio separata lägenheter med egen ingång. Målgruppen har i 
första hand varit ungdomar mellan 17–20 år som har permanent uppehållstillstånd (PUT) och 
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT), är asylsökande eller svenska ungdomar.  
  
Målgruppens behov av boendeformen stödboende har minskat och det finns i dagsläget inget 
behov av en egen sådan kommunal verksamhet. 
  
Förvaltningens bedömning är att en utredning bör göras för att se över framtida 
användningsområden av fastigheten.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 maj 2021  

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 182  Dnr 2021VFN281 

Sekretessgränser gällande sektorn för socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar sekretessgränser gällande sektorn för socialtjänst.  
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört en kartläggning för att identifiera de sekretessgränser som gäller 
för sektorn för socialtjänst med anledning av den rekommendation som lämnades i samband 
med kommunrevisionens granskning av sekretesshantering i individärenden 2017. 
Kartläggningen är ett första steg i åtgärdsplanen som välfärdsnämnden beslutade att anta den 
12 december 2019 § 325.  
  
En sekretessgräns innebär att sekretessbelagda uppgifter inte får lämnas utan att en 
sekretessbrytande bestämmelse eller menprövning medger det. Enligt sekretessregleringen 
finns en sekretessgräns runt en myndighet och runt en självständig verksamhetsgren inom en 
myndighet. Verksamhetsgrenarna är självständiga när de lyder under olika uppsättningar 
sekretessbestämmelser samt är organiserade så att de har en viss självständighet i förhållandet 
till varandra.  
  
Utifrån bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) och aktuella 
förarbeten är förvaltningens bedömning att: 
  

 sekretessgräns finns mellan sektorn för socialtjänst och övriga sektorer i förvaltningen 
 sekretessgräns finns mellan sektorn för socialtjänst och socialtjänstverksamhet som 

bedrivs av externa utförare enligt avtal  
 socialtjänstverksamhet (SoL, LVU, LVM, LSS och HSL) utgör samma 

verksamhetsgren, inre sekretess gäller och sekretessgräns finns runt 
verksamhetsgrenen 

 sekretessgräns finns mellan sektorns verksamhetsgrenar och handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag som på delegation av kommunstyrelsen utförs av sektorn 

 vuxenutbildningen utgör en självständig verksamhetsgren, sekretessgräns finns i 
förhållande till sektorns övriga verksamhetsgrenar. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 maj 2021  
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 Välfärdsnämndens beslut 12 december 2019 § 325, Uppföljning av 2017 års 
fördjupade granskning av sekretesshantering inom sektorn för socialtjänst 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 183  Dnr 2021VFN260 

Ansökan om verksamhetsbidrag för kvinnojouren Frideborg  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beviljar kvinnojouren Frideborg verksamhetsbidrag om 150 000 kronor för 
verksamhetsåret 2021. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att inför verksamhetsåret 2022 utreda 
förutsättningarna att ingå ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med kvinnojouren 
Frideborg i Mölndal. 
  

Reservation  
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren Frideborg, organisationsnummer 852000–4998 (fortsättningsvis Frideborg), 
ansöker om verksamhetsbidrag för 2021 om 450 000 kronor. 
  
Härryda kommun bedriver ett aktivt arbete mot våld i nära relationer. Inom sektorn för 
socialtjänst arbetas både med personer redan utsatta för relationsvåld, som har utsatt annan för 
relationsvåld samt våldspreventivt. Frideborgs arbete är ett viktigt komplement då de som en 
del av det civila samhället kan nå målgrupper som kommunen inte gör. 
  
Kommuner kan utge förenings- och verksamhetsstöd till organisationer enligt kommunallagen 
och lag (2009:47). Under senare år har fler kommuner valt att teckna ett IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) med kvinnojourer eller liknande verksamheter för att kunna tydliggöra 
samverkan och bidra till en långsiktighet. 
  
Förvaltningen anser att Frideborgs verksamhet är viktig och att den gynnar kommun-
invånarna. Frideborgs verksamhet är dock relativt liten i Härryda kommun och kommunen 
bedriver eget arbete i frågan. Med hänvisning till detta föreslås att ge Frideborg ett fortsatt 
verksamhetsbidrag om 150 000 kronor för nuvarande år men att inför 2022 undersöka 
möjligheterna till att ingå ett IOP-avtal med Frideborg. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 maj 2021 
 Ansökan om verksamhetsbidrag 
 Verksamhetsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021 
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 Stadgar 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Kristina 
Andrén (M) att välfärdsnämnden beviljar kvinnojouren Frideborg verksamhetsbidrag om 
150 000 kronor för verksamhetsåret 2021 samt att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen 
att inför verksamhetsåret 2022 utreda förutsättningarna att ingå ett IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) med kvinnojouren Frideborg i Mölndal. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP) att "bifalla ansökan på 450 000 kr till Frideborg". 
  

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.  
  
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, 4 nej-röster och 2 avstår bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik 
Jakobssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

Voteringslista: § 183 
Ärende: Ansökan om verksamhetsbidrag för kvinnojouren Frideborg,  2021VFN260 
 
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  
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 4 2 
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§ 184  Dnr 2021VFN293 

Antagande av avtal om samverkan avseende gemensam familjerätt 
för Härryda, Mölndal och Partille  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar avtal om Avtalssamverkan – gemensam familjerätt för Härryda, 
Mölndal och Partille, under förutsättning att avtalet antas av Mölndals stad och Partille 
kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 § 209, att godkänna avtalssamverkan 
avseende familjerätten inom socialtjänsten med Partille kommun och Mölndals stad. 
Kommunfullmäktige uppdrog vidare åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå 
samverkansavtal med Partille kommun och Mölndals stad under förutsättning att avtal kan 
träffas med båda kommunerna. 
  
Avtal har nu i samråd mellan kommunerna arbetats fram. Avtalet träder, i enlighet med vad 
som framgår i avtalet, i kraft sedan samtliga kommuner antagit detsamma. Planerat startdatum 
för verksamheten är den 1 oktober 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 maj 2021  
 Kommunfullmäktiges beslut 12 november 2020 § 209, Godkännande av 

avtalssamverkan av familjerätt i Härryda, Mölndal och Partille 
 Avtal ”Avtalssamverkan – gemensam familjerätt för Härryda, Mölndal och Partille” 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2021-06-23 
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§ 185  Dnr 2021VFN257 

Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning inom 
akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Länsgemensamt avtal om samverkan mellan kommunerna, 
regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende verksamhetsförlagd utbildning inom 
akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunerna i länets fyra kommunalförbundsområden har idag avtal om verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU) med lärosätet i sitt geografiska område. Det har även Västra 
Götalandsregionen för sin del. Ett gemensamt avtal mellan de 54 parterna har nu upprättats 
för att tillsammans utveckla arbetet med VFU och på så sätt skapa förutsättningar för 
utveckling och kvalitetssäkring. Avtalet reglerar struktur, ansvar och finansiering mellan 
parterna och bidrar till att uppnå en god och säker vård. 
  
Avtalet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från de ingående parterna. 
Arbetsgruppens representanter har under arbetets gång förankrat förslaget inom respektive 
organisation. VästKoms styrelse ställde sig bakom avtalet den 9 mars 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 maj 2021 
 Protokollsutdrag GR förbundsstyrelse § 260 
 Tjänsteutlåtande till GR förbundsstyrelse, Länsgemensamt avtal för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 186  Dnr 2021VFN173 

Redovisning av uppdrag att organisera grundskolan i lågstadium, 
mellanstadium och högstadium  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer grundskoleorganisation i Härryda kommun från och med läsåret 
2022/23. 
  
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 27 augusti 2018 § 317 att uppdra åt förvaltningen att organisera 
grundskolan i lågstadium, mellanstadium och högstadium.  
  
Förvaltningens förslag innebär att kommunens samtliga grundskolor utom två organiseras i 
stadier. Undantagen från detta är Eskilsbyskolan och Hällingsjöskolan där förvaltningens 
bedömning är att det föreligger hinder kring lokaler och organisation för att genomföra en 
sådan förändring. Förslaget är i linje med arbetet som pågår med Sveriges bästa skola. 
  
Förvaltningens bedömning är att en stadieindelad grundskola är i linje med såväl timplan som 
lärarutbildningens utformning.  
  
Förvaltningens bedömning är att en stadieindelad skola där elever fullföljer hela mellanstadiet 
skapar bättre förutsättningar för kontinuitet i skolgången och ger betygsättande lärare ett mer 
omfattande underlag i bedömningen i årskurs 6.  
  
Förvaltningen bedömer vidare att indelning i låg-, mellan- och högstadium är möjlig att införa 
i befintliga lokaler. Förvaltningen bedömer dock att det kan finnas behov av 
förbättringsarbeten i vissa skollokaler utifrån den statusbedömning som fastighetsfunktionen 
genomför.  
  
Förvaltningen bedömer att den utökning av ledningsresurs som stadieindelningen medför kan 
genomföras inom ram. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 juni 2021 
 Grundskoleorganisation Härryda kommun från och med läsåret 2022/23 
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 Kommunstyrelsens beslut 27 augusti 2018 § 317, Rapport från kommunstyrelsens 
arbetsgrupp för skolfrågor 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden fastställer 
grundskoleorganisation i Härryda kommun från och med läsåret 2022/23 samt att 
välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen "så 

 att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om ärendet är av sådan karaktär att 
kommunfullmäktige måste ta beslutet, 

 att förvaltningen tydligt motiverar sin utredning om ärendets karaktär, 
 att den oro som kan uppstå vid förändringar kartläggsexempelvis genom fokusgrupper 

där föräldrar i berörda skolklasser får komma till tals och lämna sina synpunkter, 
synpunkter återrapporteras till VFN." 

  

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.  
  
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 2.    
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-06-23  

 

Voteringslista: § 186 
Ärende: Redovisning av uppdrag att organisera grundskolan i lågstadium, mellanstadium 
och högstadium,  2021VFN173 
 
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   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot   X 
Per Olov Risman (SD), ledamot   X 
Katia Petkova (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 11 0 2 
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§ 187  Dnr 2021VFN316 

Behandling av remitterat ärende: Medborgarförslag om utökat 
skolbusskort vid växelvisboende i annan kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden remitterar ärendet till förvaltningen för att utreda hur andra liknande 
kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har växelvis boende i kommunen i 
fråga och i annan kommun. 
  
Förvaltningen ska vidare utreda de juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl 
för lämplig hantering av utökning av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun, 
som har beviljats skolkort, och som har växelvis boende i Härryda kommun och i annan 
kommun. 
  
Förvaltningen ska redovisa utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om Yttrande till 
kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i 
annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 22 september. 
  

Avstår från att delta  
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021 § 10 att till kommunstyrelsen remittera ett 
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 
Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Förslagsställaren 
önskar att Härryda kommun ska erbjuda skolbusskort med utökad zon för barn med växelvis 
boende i annan kommun. 
 
Utifrån nuvarande riktlinjer för skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och grund-särskola 
i Härryda kommun (fastställda i kommunfullmäktige den 28 mars 2019 § 48) saknas stöd för 
att bevilja skolskjuts utanför kommunen vid växelvis boende i en annan kommun. 
Förvaltningens bedömning är att det saknas stöd i skollagen för att ändra riktlinjerna för 
skolskjuts i enlighet med medborgarförslaget. Förvaltningen föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2021 § 222 att remittera ärendet till välfärds-
nämnden för att inhämta synpunkter. Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter till 
kommunstyrelsen senast 4 oktober 2021. 
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Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut den 27 maj § 222, Svar på medborgarförslag om utökat 

skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson föreslår att välfärdsnämnden remitterar ärendet till förvaltningen 
för att utreda hur andra liknande kommuner hanterar utökning av skolkort för elever som har 
växelvis boende i kommunen i fråga och i annan kommun. Förvaltningen ska vidare utreda de 
juridiska förutsättningarna samt ta fram en kostnadskalkyl för lämplig hantering av utökning 
av skolkort för elever i grundskolan i Härryda kommun, som har beviljats skolkort, och som 
har växelvis boende i Härryda kommun och i annan kommun. Vidare föreslår Maria Kornevik 
Jakobsson att förvaltningen ska redovisa utredningen för välfärdsnämnden, så att beslut om 
Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid 
växelvis boende i annan kommun kan fattas på välfärdsnämndens sammanträde den 22 
september. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 188  Dnr 2021VFN321 

Initiativärende om validering av barnskötare på betald arbetstid  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om att de som går utbildning till barnskötare får betalt 10% 
av sin arbetstid. 
  

Avstår från att delta  
Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S) och Birgitta Berntsson (S) initierar ett ärende om att även barnskötare ges 
möjligheten till att valideras på betald arbetstid. 
  

Beslutsunderlag 
 Initiativärende om validering av barnskötare på betald arbetstid, daterat den 8 juni 

2021  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) att 
"de som går utbildning till barnskötare får gå på betald 10% av sin arbetstid". 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Kristina 
Andrén (M) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 19:03-19:12.  
  

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

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

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Uppföljningsbeslut Rikt Rävlandaskolan F-5 
 Nyhetsbrev KoF 0623 
 Tolkförmedling Väst - Återbetalning av eget kapital 

 

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

28 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-06-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 190  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 2 juni 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 191  Dnr 2021VFN303 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Ekdalaskolan klass 20D till och med den 4 juni  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 31 maj 2021, 
om fjärr- och distansundervisning, Ekdalaskolan klass 20D till och med den 4 juni. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 192  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 22 juni 2021. För 
perioden den 25 maj till den 21 juni 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 25 maj till den 21 juni 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 193  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 8 och 22 juni 2021. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
8 och 22 juni 2021 föreligger. 
 

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