
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:42, 18:46-21:30 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Ulrika Nordenstam (M) §§221-226, §§228-243 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Per Olov Risman (SD) §§221-226, §§228-243 
Katia Petkova (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Andreas Fransson (M) §§221-226, §§228-243 
Gun Wågsjö (C) (kl. 16.45-21.32) §§223-226, §§228-243 
Elin Germgård (C) §§221-226, §§228-243 
Jan Gustavsson (KP) §§221-226, §§228-243 
Oskar Sköld (S) §§221-226, §§228-243 
Kristin Arplöw (S) §§221-226, §§228-243 
Kajsa Lackovic (S) §§221-226, §§228-243 
Marie Strid (MP) §§221-226, §§228-243 

Övriga närvarande 
Per Vorberg (M) (adjungerad, kommunstyrelsens ordförande) 
§§221-226, §§228-233
David Dinsdale (L) (adjungerad, kommunstyrelsens vice ordförande)
§§221-226, §§228-235
Anna Larsson (personalföreträdare) §§221-226, §§228-243
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§221-226, §§228-243
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§221-226, §§228-235
Peter Lönn (kommundirektör) §§221-226, §§228-243
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§221-226, §§228-243

1 / 42



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning, kultur och fritid) §§221-
226, §§228-243 
Bo Ekström (ekonomichef) §§221-226, §§228-235 
Anders Pettersson (personalchef) §§221-226, §§228-243 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§221-226, §§228-243 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§223-224 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §§221-224 
Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) §§244-245 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Kerstin Carlsson (verksamhetschef för förskolan) §§223-224 
Hans Frimanson (verksamhetschef för Härryda framtid) §§221-223 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef socialtjänst) §§221-222 

Utses att justera 
Siw Hallbert 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-09-29 14:00 

Protokollet omfattar §§221-226, §§228-245

Sekreterare _________________________________________________ 
Emelie Ivarson 

Ordförande _________________________________________________ 
Maria Kornevik Jakobsson 

Justerande _________________________________________________ 
Siw Hallbert 

2 / 42



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

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 

Datum då anslag 2021-10-22 
tas ner  

Välfärdsnämnden 

2021-09-22 

2021-09-30 

Kansli, arkiv 

___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 221 Fastställande av föredragningslistan 
§ 222 Information om öppna jämförelser 2021 sektorn för socialtjänst per juni 
§ 223 Information om Härryda framtid 
§ 224 Uppföljning av kunskaper, utveckling och lärande i förskolan, grundskolan och gymnasiet 
§ 225 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, kultur och 

fritid 2021 
§ 226 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för socialtjänst 2021 
§ 228 Redovisning av uppdrag om uppföljning och utvärdering av familjecentralerna 
§ 229 Redovisning av uppdrag med arbetet om en giftfri kommun 
§ 230 Redovisning av uppdrag om skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 

skolverksamheterna 
§ 231 Redovisning av uppdrag utreda hantering av utökning av skolkort i liknande kommuner samt 

yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag 
§ 232 Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig grundskola – införandet av 

en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 
§ 233 Välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
§ 234 Ordförandeinitiativ – Uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare inom 

hemtjänst 
§ 235 Ordförandeinitiativ - Uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser 
§ 236 Ändringar i välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 
§ 237 Ändringar i välfärdsnämndens delegationsordning 
§ 238 Behandling av återremitterat ärende: Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 

myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
§ 239 Statistiska uppgifter 2021 
§ 240 Delgivningar 2021 
§ 241 Inkomna skrivelser 2021 
§ 242 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 243 Initiativärende om inköp av skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 

skolverksamheten 
§ 244 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 245 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 221 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Initiativärende om inköp av skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom 
skolverksamheten, tas upp som ärende 23. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 222 

Information om öppna jämförelser 2021 sektorn för socialtjänst per 
juni 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef för sektorn för socialtjänst, informerar om öppna 
jämförelser. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens kvalité i hela Sverige. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas 
för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 
verksamheter på olika nivåer. 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 223 

Information om Härryda framtid 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 224 

Uppföljning av kunskaper, utveckling och lärande i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Carlsson, verksamhetschef för förskolan, Paula Palmdahl, verksamhetschef för 
grundskolan, och Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet, informerar om kunskaper, 
utveckling och lärande i förskolan, grundskolan och gymnasiet. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 225  Dnr 2021VFN367 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn 
för utbildning, kultur och fritid 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan 2021 ska en sammanfattning av riktade statsbidrag som 
förvaltningen ansökt om och hanterat under året redovisas för nämnden.  
  
Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i 
SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade bidragen 
utbetalas separat. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa 
betalas inte ut med automatik utan måste sökas. Av de riktade statsbidragen till kommunerna 
är en stor del av bidragen avsedda för skolan. 
  
För verksamheterna förskola, grundskola, gymnasiet, skolbibliotek, och fritidshem samt 
elevhälsan är Skolverket ansvarig myndighet. Kommunens kulturverksamhet söker vissa 
bidrag från Kultur i Väst och Kulturrådet.  
  
När det gäller vissa bidrag lämnas en bidragsram för varje huvudman medan den utbetalade 
summan för andra bidrag bestäms i relation till hur många som sökt. Under 2020 beviljades 
sektorn för utbildning, kultur och fritid statsbidrag till ett belopp av ca 54,8 mnkr. Totalt 
uppgår den prognostiserade summan av riktade statsbidrag för 2021 till ca 52,9 mnkr.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2021  
 Sammanställning av riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, 

kultur och fritid 2021, 24 augusti 2021 
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Sammanträdesdatum 
2021-09-22 
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§ 226  Dnr 2021VFN368 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn 
för socialtjänst 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan 2021 ska en sammanfattning av riktade statsbidrag som 
förvaltningen har ansökt om och hanterat under året redovisas för nämnden. I redovisningen 
ingår även projekt- och utvecklingsmedel. 
  
Redovisade statsbidrag eller projektmedel har som syfte att stimulera till specifik utveckling 
och måluppfyllelse i verksamheten. Förvaltningen rekvirerar eller ansöker om medel utifrån 
de villkor som anges för statsbidraget eller projektet. Statsbidrag och projektmedel utbetalas 
av och redovisas till den utlysande myndigheten på olika sätt. Flertalet av statsbidragen 
utbetalas i anslutning till ansökan och genomförda aktiviteter och resultat redovisas därefter 
till myndigheten. Det förekommer vid vissa utlysningar av medel att kommunen utför 
aktiviteter och i efterhand debiterar den utlysande myndigheten för kostnader som aktiviteter 
har medfört. Ett par av statsbidragen och projekten samordnas för flera kommuner av 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och samordningsförbundet, vilket innebär att 
medlen delas mellan kommunerna och summan för Härryda kommun redovisas därmed inte 
separat. Kommuner får också ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för 
asylsökande personer samt för personer som har ansökt om eller har fått uppehållstillstånd. En 
del av dessa statliga ersättningar betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner 
ansöka om. 
  
Den 23 juni 2021 § 179 presenterade förvaltningen en mer detaljerad redovisning avseende 
statsbidragen 2021 som är riktade mot äldreomsorgen, eftersom de är fler och relativt 
omfattande jämfört med tidigare år.  
  
Under 2021 har sektorn för socialtjänst hittills beviljats och fått utbetalt medel i form av 
statsbidrag och projektmedel till en summa av 57 143 809 kronor. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2021 
 Sammanställning av riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för socialtjänst 

2021, 24 augusti 2021 
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 § 179 VFN, Information om statsbidrag inom äldreomsorgen 2021, 23 juni 2021 
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§ 228  Dnr 2021VFN362 

Redovisning av uppdrag om uppföljning och utvärdering av 
familjecentralerna  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med att välfärdsnämnden fastställde verksamhetsplan 2020–2022 och budget på 
verksamhetsnivå den 6 november 2019 § 256 fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med 
uppdragsbeskrivning gällande uppföljning och utvärdering av familjecentralerna.  
  
Uppföljningen genomfördes med hjälp av digital enkät till familjer som varit i kontakt eller 
haft möte med familjebehandlare på familjecentralerna under perioden februari–juli 2021. 
Utifrån resultatet från enkäten bedömer förvaltningen att familjebehandlarnas rådgivning och 
stöd till familjer med barn i åldern 0–6 år håller god kvalitet. Enkätens utfall indikerar inte att 
åtgärder behöver vidtas. Förvaltningen bedömer att uppdraget är genomfört och kan avslutas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2021 
 Enkät med svar 
 Välfärdsnämndens beslut den 6 november 2019 § 256 Välfärdsnämndens budget och 

verksamhetsplan 2020–2022 
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§ 229  Dnr 2020VFN436 

Redovisning av uppdrag med arbetet om en giftfri kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 23 september 2020 § 241 att uppdra åt förvaltningen att redovisa 
arbetet med en giftfri kommun.  
  
Kommunen arbetar på övergripande nivå med giftfri kommun men det bedrivs även ett arbete 
ute på kommunens förskolor och skolor kring giftfria miljöer och hållbarhet. Såväl förskolans 
som grundskolans och gymnasiets läroplaner belyser perspektivet hållbar utveckling och detta 
kommer till uttryck på olika sätt i undervisning. Även måltids- och städverksamheten inom 
sektorn för förvaltningsstöd och teknik som finns ute på skolorna i kommunen har ett aktivt 
miljöarbete.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 juni 2021 
 Kommunstyrelsens beslut 8 januari 2018 § 10, Uppdrag Giftfri kommun 
 Välfärdsnämndens beslut 23 september 2020 § 241, Initiativärende om information 

om giftfri kommun 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är 
genomfört och därmed avslutat. 
 
Inga-Lena Persson (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen "för att de frågor 
som ställs i initiativärendet inte har besvarats till fullo. Ett underlag i form av mätbara mål 
saknas, så även den strategi för giftfri kommun och handlingsplan, som hänsyftas till i 
tjänsteskrivelsen. Den viktiga frågan om förankringen i skolans pedagogiska verksamhet, med 
syfte att delge eleverna ett miljöperspektiv och därmed möjlighet till eget ansvar för den miljö 
de kan påverka, saknas annat än i obestämda beskrivningar." 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:04-19:06 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa Inga-Lena Perssons 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. 
  
Inga-Lenas 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 9 ja-röster och 4 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. 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Voteringslista: § 229 
Ärende: Redovisning av uppdrag med arbetet om en giftfri kommun,  2020VFN436 
 
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  
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   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 9 4 0 

15 / 42



Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-09-22 § 229 
 

 

Redovisning av uppdrag om arbetet med en giftfri kommun 
  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att anse uppdraget genomfört trots att de frågor som ställs i 
initiativärendet inte har besvarats till fullo. Det underlag som presenterats är ofullständigt. Mätbara 
mål fattas och den strategi för giftfri kommun som anges som bilaga saknas.  Belysningen av den 
viktiga frågan om förankringen i skolans pedagogiska verksamhet, med syfte att delge eleverna ett 
miljöperspektiv och därmed möjlighet till eget ansvar för den miljö de kan påverka, saknas annat än i 
allmänna beskrivningar. 

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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§ 230  Dnr 2021VFN175 

Redovisning av uppdrag om skyddskläder för utomhusbruk för 
anställda inom skolverksamheterna  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat.  
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden uppdrog åt förvaltningen vid sammanträdet den 30 mars 2021 § 99 att 
utreda kostnaderna för att genomföra upphandling av skyddskläder för de anställda inom 
förskola och grundskola F-3.  
  
Förvaltningen har utrett kostnaden för skyddskläder genom att undersöka kommunens 
ramavtal för arbetskläder som upphandlingsenheten samordnat och som alla kommunens 
verksamheter och enskilda enheter kan avropa från. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 augusti 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 13 mars 2021 § 99, Initiativärende om skyddskläder för 

utomhusbruk för anställda inom skolverksamheterna 
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§ 231  Dnr 2021VFN316 

Redovisning av uppdrag utreda hantering av utökning av skolkort i 
liknande kommuner samt yttrande till kommunstyrelsen över svar 
på medborgarförslag  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  
Välfärdsnämnden antar Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om 
utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen.  
  
Välfärdsnämnden rekommenderar utifrån yttrandet att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen remitterade den 27 maj § 222 ärendet till välfärdsnämnden för att inhämta 
synpunkter. Välfärdsnämnden ska inkomma med synpunkter senast 4 oktober 2021. 
  
Välfärdsnämnden gav den 23 juni 2021 § 187 förvaltningen i uppdrag 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 fick även i uppdrag att 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 redovisar 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. 
  
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns något lagkrav att införa service 
om uppgradering av skolkort, men att det samtidigt inte finns några juridiska hinder. De 
ekonomiska konsekvenserna för kommunen handlar om viss ökad administration. 
  
Förvaltningen överlämnar ärendet till politiken för ställningstagande till om service med 
uppgradering av skolkort ska införas eller ej. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 augusti 2021 
 Yttrande till kommunstyrelsen över svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort 

vid växelvist boende i annan kommun 
 Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 187, Behandling av remitterat ärende: 

Medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021, Svar på medborgarförslag om utökat skolbusskort vid 

växelvis boende i annan kommun 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Peter Arvidsson (SD) och Per-
Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat samt att välfärdsnämnden antar Yttrande till kommunstyrelsen över svar på 
medborgarförslag om utökat skolbusskort vid växelvis boende i annan kommun från sektorn 
för utbildning, kultur och fritid som sitt eget yttrande till kommunstyrelsen. Vidare föreslår 
Maria Kornevik Jakobsson föreslår med instämmande av Peter Arvidsson och Per-Olov 
Risman att välfärdsnämnden utifrån yttrandet rekommenderar att kommunstyrelsen bifaller 
medborgarförslaget. 
  

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

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 232  Dnr 2021VFN306 

Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig 
grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per-
Olov Risman (SD) reserverar sig mot beslutet. Inga-Lena Persson (MP) reserverar sig 
skriftligt i bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun har fått en förfrågan från Utbildningsdepartementet att senast den 30 
september 2021 lämna synpunkter på remiss om förslag till en tioårig grundskola genom 
införande av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan, 
SOU 2021:33.  
  
Förslaget innebär att förskoleklassen upphör som egen skolform och att grundskolan och 
motsvarande skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs från och med 
höstterminen 2026. Därmed blir grundskolan tioårig, grundsärskolan tioårig, specialskolan 
elvaårig och sameskolan sjuårig. Grundskolan och särskolan kommer att ha tio årskurser, som 
indelas i lågstadium, mellanstadium och högstadium. Lågstadiet kommer att bestå av årskurs 
1–4, mellanstadiet av årskurs 5–7 och högstadiet årskurs 8–10. 
  
Utredningen föreslår ingen ändring av när skolplikten ska inträda. Skolplikt ska därmed, i 
likhet med nuvarande regelverk, inträda höstterminen det år då barnet fyller sex år. Den 
garanterade undervisningstiden föreslås utökas med 534 timmar i grundskolan och motsvande 
skolformer, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya årskurs 1. Idag har 
elever i förskoleklass rätt till minst 525 undervisningstimmar per läsår.  
  
Förslaget innebär inga direkta konsekvenser gällande skolform, årskurser, skolplikt och 
timplan för skolorna i Härryda kommun. Konsekvenserna blir störst när det gäller 
behörighetsreglerna och kompetensutveckling för undervisande personal.  
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Förvaltningen ställer sig positiv till de förslag som föreslås i betänkandet. Intentionerna är 
välgrundade och ligger i linje med att stärka kvaliteten och därmed också öka elevernas 
måluppfyllelse. Förvaltningen ser att förslaget kan få konsekvenser för kommunen avseende:  

 kartläggning av personal för att bedöma effekterna och förberedelser för införandet 
 behov och ev önskemål om omplacering av personal.  
 högre lönekostnader 
 ökade omkostnader i samband med implementering och kompetensutveckling av 

personal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 augusti 2021 
 Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig grundskola – 

införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 
sameskolan (SOU 2021:33) 

 Remiss från Utbildningsdepartementet - förslag till en tioårig grundskola - införandet 
av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 
2021:33) 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Sven Karlsson (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun avstår från att lämna yttrande i 
ärendet. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden, 
i enlighet med förvaltningens förslag, antar Yttrande till Utbildningsdepartementet över 
förslag till en tioårig grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (SOU 2021:33) som sitt eget yttrande till 
Utbildningsdepartementet. 
  
Peter Arvidsson (SD) yrkar på tillägget "att vi i remissvaret yrkar på att kunskapsmålen ökar i 
motsvarande mån som kvalificerade undervisningstiden." 
  

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl. 19:11-19:15 
  

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Sven Karlssons förslag mot Siw Hallberts 
förslag. Om välfärdsnämnden beslutar enligt Siw Hallberts förslag kommer ordföranden att 
ställa Peter Arvidssons tilläggsförslag mot avslag. 
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Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Sven Karlssons och Siw Hallberts förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster, 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var och en 
röstade framgår av omröstningslista 2.   
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Voteringslista: § 232 
Ärende: Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig grundskola – 
införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan,  
2021VFN306 
 
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  
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   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 2 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-09-22 § 232 
 

 

Yttrande till Utbildningsdepartementet över förslag till en tioårig grundskola – införandet av en ny 
årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 
 
Miljöpartiet anser att det är av största vikt att kommunen, som huvudman för den kommunala 
skolan, tar vara på möjligheten till att ge sina synpunkter i en fråga som har en så stor betydelse för 
det område som nämnden har ansvar för. 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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2021-09-22 
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§ 233  Dnr 2021VFN265 

Välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 
samt mål och inriktningar  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 samt perioden 2023–2026 utifrån välfärdsnämndens budget 2022 med plan 
för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar, enligt förslag från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, samt utifrån 
övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 17 juni 2021 i § 128. 
  

Avstår från att delta 
Inga-Lena Persson (MP), Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) avstår från att 
delta i beslutet. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
utarbetas av politiken och fastställs av välfärdsnämnden. I budgetdokument konkretiseras 
fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom 
beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2022. 
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda Budgeten för 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. 
  

Beslutsunderlag 
 Förslag till välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023–2026 samt 

mål och inriktningar från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, 
Sportpartiet och Kommunpartiet, inkom 22 september 2021. 

 Förslag till välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023–2026 samt 
mål och inriktningar från Socialdemokraterna, inkom 22 september 2021. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M), Katia 
Petkova (M) och Anita Anger (L) att välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta 
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Välfärdsnämnden 
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2021-09-22 
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förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 samt perioden 2023–2026 utifrån 
majoritetens förslag till välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 
samt mål och inriktningar, enligt förslag från Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, samt utifrån övergripande inriktning och 
mål fastställda av kommunfullmäktige 17 juni 2021 i § 128. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson 
(S) att välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2022 samt perioden 2023-2026 utifrån välfärdsnämndens budget 2022 med plan 
för perioden 2023- 2026 samt mål och inriktningar enligt förslag från Socialdemokraterna 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 17 juni 2021 i 
§ 128. 
  

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, 3 nej-röster och 3 avstår bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik 
Jakobssons förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.  
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§ 234  Dnr 2021VFN401 

Ordförandeinitiativ – Uppdrag om att utreda hur Härryda kommun 
kan få fler utförare inom hemtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur fler utförare ska kunna kvalificera 
sig som godkända utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänst i Härryda 
kommun. 
  
Uppdraget ska redovisas senast i mars 2022. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson har initierarat ett ärende om uppdrag att utreda hur Härryda 
kommun kan få fler utförare inom hemtjänst. 
  
Härryda kommun har sedan ett antal år tillbaka infört lagen om valfrihet (LOV) inom 
hemtjänsten. Antalet utförare som registrerat sig, samt antalet hemtjänsttagare som har annan 
utförare än kommunen är få. Enligt SKR så har 160 kommuner i Sverige 2020 infört LOV, 
varav några få kommuner pausat eller avbrutit LOV pga få utförare.  
  
Härryda kommun ligger i en storstadsregion och borde ha goda förutsättningar för att erbjuda 
våra medborgare goda valfrihetsmöjligheter. Därför tycker vi i den politiska majoriteten att 
det behövs en grundlig utredning om förutsättningarna för, och hur vi skulle kunna få fler 
utförare inom valfrihetssystemet inom hemtjänst. Finns det t.ex. hinder i hur vi satt upp våra 
kriterier? Ett analysverktyg skulle kunna vara att genomföra en RFI (Request For 
Information), som är en metod att kunna lyssna till olika utförare inom ramen för LOU 
(Lagen om offentlig upphandling). 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson 12 september 2021 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utreda hur fler utförare ska kunna kvalificera sig som godkända utförare enligt lagen om 
valfrihet (LOV) inom hemtjänst i Härryda kommun samt att uppdraget ska redovisas senast i 
mars 2022. 
  
Birgitta Berntsson (S) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S) 
och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Birgitta 
Berntssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Birgitta Berntssons 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 Birgitta Berntssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4.  
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-22  

 

Voteringslista: § 234 
Ärende: Ordförandeinitiativ – Uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler 
utförare inom hemtjänst,  2021VFN401 
 
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  
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   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 235  Dnr 2021VFN402 

Ordförandeinitiativ - Uppdrag om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av respektive belopp 
för kommunens utmärkelser och priser. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson har initierarat ett ärende om uppdrag om översyn av belopp för 
kommunens utmärkelser och priser. 
  
Härryda kommun har ett antal utmärkelser och priser som delas ut årligen; Bemötande och 
tillgänglighetspris 5 000 kr, Årets föreningsprofil 5 000 kr, Kulturpris 5 000 kr, 
Kulturstipendium 10 000 kr samt HBTQI-pris 5 000 kr. 
  
Det är ibland svårt att få in nomineringar vilket kan bero på att priserna inte är tillräckligt 
attraktiva och har tillräcklig status. Därför föreslår vi att förvaltningen får i uppdrag att göra 
en översyn av dessa för att se vilka möjligheter som finns för att priserna och utmärkelserna 
ska bli mer attraktiva och få högre status. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson 12 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
genomföra en översyn av respektive belopp för kommunens utmärkelser och priser. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
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§ 236  Dnr 2021VFN364 

Ändringar i välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Dokumenthanteringsplan och därtill kopplade gallringsbeslut. 
  
Välfärdsnämnden upphäver Dokumenthanteringsplan fastställd av välfärdsnämnden den 4 
mars 2020 § 69. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2021 beslutade ansvariga nämnder i Härryda, Mölndal och Partille att teckna avtal om 
samverkan inom familjerättsområdet. Start för den gemensamma familjerätten planeras till 
oktober 2021. Handlingar som hanteras i ärenden kommer att förvaras i Partille kommuns 
lokaler och med anledning av detta finns ett behov att revidera dokumenthanteringsplanen. 
  
Utöver justering med anledning av inrättande av gemensam familjerätt i Partille revideras 
även dokumenthanteringsplanen på punkt 7.1 med tillägg för politiska beslut. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 augusti 2021 
 Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 
 Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan, fastställd av välfärdsnämnden den 4 mars 

2020 § 69 
 

31 / 42



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 237  Dnr 2021VFN379 

Ändringar i välfärdsnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att genomföra ändringar i Välfärdsnämndens delegationsordning 
enligt förslag daterat den 30 augusti 2021. 
  
Ändringar i Välfärdsnämndens delegationsordning gäller från och med den 1 oktober 2021.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens nuvarande delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 16 
december 2020 § 300.  
  
Den 23 juni 2021 § 184 tog välfärdsnämnden beslut om avtalssamverkan avseende den 
familjerättsliga verksamheten. Med anledning av detta föreslås ändringar i 
delegationsordningen för att motsvara den nya organisationen. finns anledning att se över 
delegationen. Utöver detta föreslås ändringar som har sin grund i nya lagrum och beslutstyper, 
samt övriga mindre ändringar som bedöms nödvändiga. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 augusti 2021  
 Välfärdsnämndens delegationsordning 30 augusti 2021 
 Välfärdsnämndens delegationsordning, antagen av välfärdsnämnden den 16 december 

2020 § 300 
 Gällande delegationsordning för välfärdsnämnden med markeringar och kommentarer 

med anledning av ändringsförslag  
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§ 238  Dnr 2021VFN356 

Behandling av återremitterat ärende: Ändring av bestämmelser för 
välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på 
distans  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott daterade 
den 27 augusti 2021. 
  
Välfärdsnämnden upphäver Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 
fastställda av välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden återremitterade den 25 augusti § 209, ärendet om ändring av bestämmelser 
för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på distans till förvaltningen för 
ett förtydligande av i vilka situationer deltagande på distans inte är möjligt.  
  
Förtydligande har gjorts i § 7, genom tillägg av följande mening; Närvaro på distans vid 
myndighetsutskottets sammanträden kan dock endast ske då ärenden utan sekretess hanteras. 
Detta avser förtydliga att närvaro på distans inte är möjligt vid ärenden som omfattas av 
sekretess, då dessa inte bör hanteras via ljud- och bildöverföring. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 augusti 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 27 augusti 2021  
 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti § 209, Bestämmelser för välfärdsnämndens 

myndighetsutskott gällande deltagande på distans 
 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, 2 augusti 2021 
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, fastställda av 

välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
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§ 239  Dnr 2021VFN168 

Statistiska uppgifter 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 30 juni 2021. 
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§ 240  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Informationsbrev från Skolinspektionen Djupedalskolan och huvudman 
 Nyhetsbrev - KoF, september 
 Policy för tillgänglighet_Ks§280_20210826 
 Skolinspektiones återkoppling Djupedalskolan 
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§ 241  Dnr 2021VFN9 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Inkommen skrivelse till välfärdsnämnden - Om LSS gruppbostad Östra 
Backa  Humana Attendo och kommunen 
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§ 242  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 7 september 2021, föreligger. 
 

37 / 42



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-09-22 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 243  Dnr 2021VFN411 

Initiativärende om inköp av skyddskläder för utomhusbruk för 
anställda inom skolverksamheten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget att genomföra inköp av skyddskläder till personal inom 
förskolan och F-3 under det innevarande året. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) initierar ett ärende om inköp 
av skyddskläder för utomhusbruk för anställda inom skolverksamheten.  
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden beslutar att genomföra inköp av skyddskläder 
till personal inom förskolan och F-3 under det innevarande året. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Peter 
Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

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 
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Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5.  
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Bilaga 3 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-09-22 § 243 
 

 

Initiativärende angående skyddskläder 
 
Miljöpartiet anser att frågan om att ge personal inom skolans verksamhet rimliga arbetsförhållanden 
i utemiljön borde ha avgjorts på mötet med ett beslut om att tillstyrka motionen.  
 

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet        
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§ 244  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 21 september 2021. För 
perioden den 24 augusti till den 20 september 2021. 
  
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut om begäran om handräckning för genomförande av 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU, fattade av förordnade tjänstemän inom 
Härryda kommun samt inom socialjouren i Göteborgs Stad, finns att redovisa för perioden 
den 24 augusti till den 20 september 2021. 
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§ 245  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 7, 15 och 21 september 2021. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 7, 15 och 21 september 2021 föreligger. 
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