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Birgitta Berntsson (S) 
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Peter Arvidsson (SD) §§251-273 
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Andreas Fransson (M) §§251-273 
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Elin Germgård (C) §§251-273 
Jan Gustavsson (KP) §§251-273 
Oskar Sköld (S) §§251-273 
Kristin Arplöw (S) §§251-273 
Kajsa Lackovic (S) §§251-273 
Marie Strid (MP) §§251-273 

Övriga närvarande 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§251-273 
Pernilla Widholm Jolgård (personalföreträdare) §§251-271 
Peter Lönn (kommundirektör) §§251-273 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§251-271 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning, kultur och fritid) §§251-
273 
Bo Ekström (ekonomichef) §§251-271 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§251-273 
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Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) §§274-275 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Gunilla Cederberg (enhetschef barn och elevhälsa) §§251-254 
Jennie Gustavsson (enhetschef familjestöd) §§251-254 
Annica Jäverby (specialpedagog, samverkansdoktorand) §§251-254 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§251-273 
Anna-Kajsa Tagesson (tf personalchef) §§251-273 
Kerstin Karlsson (verksamhetschef förskola) §§251-254 
Jonas Bohlin (personalspecialist) §254 
David Dinsdale (adjungerad kommunstyrelsens vice ordförande) 
§§251-260
Patrik Linde (adjungerad kommunstyrelsens andre vice ordförande)
§§251-273

Utses att justera 
Siw Hallbert 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-10-26 14:00 

Protokollet omfattar §§251-275

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 

Datum då anslag 2021-11-18 
tas ner  

Välfärdsnämnden 

2021-10-20 

2021-10-27 

Kansli, arkiv 

___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 251 Fastställande av föredragningslistan 
§ 252 Information om aktuell forskning utifrån temat problematisk skolfrånvaro 
§ 253 Information om anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022 
§ 254 Sveriges bästa skola – delredovisning 
§ 255 Fördelning av utökning av statsbidraget Skolmiljarden 
§ 256 Andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022 
§ 257 Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022 
§ 258 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin 
§ 259 Fjärrundervisning i modersmål 
§ 260 Anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022 
§ 261 Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan 
§ 262 Ekonomisk uppföljning av nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem, sociala 

boenden och hem för vård och boende (HVB), samt köpta platser för januari till augusti 2021 
§ 263 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2021 
§ 264 Redovisning av medborgarförslag 2021 
§ 265 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 
§ 266 Delgivningar 2021 
§ 267 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 268 Inkomna skrivelser 2021 
§ 269 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A 

och 9B till och med den 29 september 
§ 270 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A 

och 9B till och med den 1 oktober 
§ 271 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 272 Ordförandeinitiativ – Delegation gällande särskild undervisning i hemmet eller på annan 

lämplig plats 
§ 273 Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor 
§ 274 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 275 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 251 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Information om anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 
2022, tas upp som ärende 3. 

 Nytt ärende, Inkomna skrivelser, tas upp som ärende 18. 
 Ordförandeinitiativ – Delegation gällande särskild undervisning i hemmet eller på 

annan lämplig plats, tas upp som ärende 22. 
 Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor, tas upp som 

ärende 23. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 252 

Information om aktuell forskning utifrån temat problematisk 
skolfrånvaro 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Annica Jäverby informerar om aktuell forskning kring arbetet med den elevgrupp som helt 
eller delvis inte är i skolan, elever med en hög och problematisk skolfrånvaro. 
  
Annica Jäverby är specialpedagog i Härryda kommun och på halvtid samverkansdoktorand i 
ett samarbete mellan Härryda kommun och Göteborgs universitet. Forskningen har fokus på 
skola, undervisning och ämne i relation till elever med en hög skolfrånvaro. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 253 

Information om anpassningar inom den kommunala förskolan 
hösten 2022 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid infomerar om anpassningar inom 
den kommunala förskolan hösten 2022. 
  
Välfärdsnämnden behandlar ärendet i § 260 i detta protokoll. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 254  Dnr 2021VFN403 

Sveriges bästa skola – delredovisning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Päivi Malmsten, sektorschef på sektorn för utbildning, kultur och fritid, informerar om arbetet 
med Sveriges bästa skola. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 255  Dnr 2021VFN413 

Fördelning av utökning av statsbidraget Skolmiljarden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har fattat beslut om att utöka det statliga stödet till skolväsendet med ytterligare 
250 miljoner kronor, utöver den förstärkning om en miljard kronor som tidigare beslutats om. 
Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna 
säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  
  
Enligt information till välfärdsnämnden den 30 mars 2021 § 93 beslutades att förstärkningen 
skulle fördelas lika mellan grundskola och gymnasium, eftersom eleverna i dessa 
verksamheter bedömdes vara i störst behov av att ta del av satsningen. Inom grundskola 
riktades medlen till åk 6–9. Bidraget är ämnat för insatser i kommunala och fristående 
verksamheter.  
  
Under våren 2021 tilldelades Härryda kommun ca 4,8 mnkr. Dessa medel har fördelats till 
skolor i kommunal och enskild regi inom grundskola och gymnasium. I juli 2021 tilldelades 
Härryda kommun ytterligare ca 1,2 mnkr. Förvaltningen har beslutat att fördela 
förstärkningen enligt samma principer som tidigare, vilket innebär en planerad fördelning 
enligt:  

 Grundskola, åk 6–9: ca 0,6 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna motsvarande ca 
0,1 mnkr utgör grundskoleplatser i enskild regi.  

 Gymnasium: ca 0,6 mnkr, varav ca 18 procent av elevplatserna motsvarande ca 0,1 
mnkr utgör gymnasieplatser i enskild regi. 

  
En redovisning av hur statsbidraget har använts inom de kommunala verksamheterna kommer 
att delges nämnden under senare delen av 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Beslut om utökad satsning 
 Beräkning av tillfällig förstärkning  
 Fördelat belopp per kommun 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 256  Dnr 2021VFN376 

Andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Migrationsverket tar i december beslut om preliminära andelstal för mottagande av 
ensamkommande barn under 2022. Härryda kommuns preliminära andelstal är 4,39. 
Möjlighet finns att lämna synpunkter på förslaget och föreslå omfördelningar av andelstal 
mellan kommuner inom länet.  
  
Det preliminära andelstalet för 2022 är något högre i jämförelse med tidigare år. Ökningen 
beror på att kommunen har haft ett lägre mottagande av asylsökande. Under 2019 anvisades 
fyra ensamkommande barn, under 2020 kom tre barn och hittills i år har vi inte tagit emot 
något barn. Förvaltningens bedömning är att föreslaget kommuntal är rimligt utifrån tidigare 
års mottagande.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2022, 

Länsstyrelsen daterad 2021-08-20  
 Ensamkommande barn, anvisningsstandard/anvisning/andelsmodell,  
 Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av 

ensamkommande barn 2022, Länsstyrelsen daterad 2021-08-21 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 257  Dnr 2021VFN377 

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tar i november beslut om kommuntal för mottagande av 
nyanlända under 2022. Härryda kommun föreslås ett kommuntal på 58 nyanlända. Möjlighet 
finns att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag och föreslå omfördelningar av 
kommuntal mellan kommuner inom länet. Under åren 2019–2021 har kommunen haft ett 
kommuntal på 68–76 nyanlända, men det faktiska mottagandet har hittills varit något lägre än 
tilldelat kommuntal. Förvaltningens bedömning är att föreslaget kommuntal är rimligt utifrån 
tidigare års mottagande.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
 Migrationsverkets förslag till kommuntal 2022 
 Länsstyrelsen förslag till kommuntal 2022 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 258  Dnr 2021VFN410 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare vid frånvaro 
relaterad till coronaviruset. 
  
Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och med den 1 juli 2021 och som 
längst till och med den 31 december 2021, då ny bedömning görs. Utbetalningen utgår från 
brukarens planerade deltagagande i daglig verksamhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med coronavirusets spridning under våren 2020 ökade brukarnas frånvaro i daglig 
verksamhet på grund av coronarelaterade orsaker. Välfärdsnämnden beslutade den 27 maj 
2020 § 162 och den 3 februari 2021 § 35 att betala ut habiliterings-ersättning till brukare i 
daglig verksamhet även vid deras frånvaro vilket skulle gälla retroaktivt från den 1 april 2020 
till och med den 30 juni 2021. 
  
Under februari och mars 2021 gavs både brukare och personal möjlighet att vaccinera sig mot 
covid-19. Den 1 april 2021 kunde därför flertalet brukare med lång coronarelaterad frånvaro 
återgå till daglig verksamhet. Alla brukare med externa placeringar har däremot inte kunnat 
återgå till sina praktikplatser. Planering kring återgång till praktikplatser samt arbete med att 
hitta nya praktikplatser pågår i verksamheten. Trots att smittspridningen minskat och att 
många brukare och personal nu har vaccinerat sig bedöms det även fortsatt vara av stor vikt 
att brukare motiveras till att följa rekommendationer och stanna hemma vid sjukdomssymtom. 
  
Utifrån rådande läge och med hänsyn till aktuell målgrupp bedömer förvaltningen att det är 
lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut under ytterligare en begränsad period vid 
frånvaro relaterad till covid-19. Förvaltningen föreslår att ersättningen ska betalas ut 
retroaktivt från och med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2021 då en ny 
bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade närvaro. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 september 2021  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 259  Dnr 2021VFN381 

Fjärrundervisning i modersmål  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommuns grundskoleelever ges möjlighet att få 
modersmålsundervisning genom fjärrundervisning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 1 juli 2021 började ny lagstiftning gälla avseende huvudmannens möjlighet 
att besluta om fjärrundervisning inom grundskolan. Detta innefattar bland annat 
modersmålsundervisning. Fjärrundervisning får användas bland annat om elevunderlaget för 
en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till 
betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 
  
I Härryda kommun bedrivs undervisning i modersmål på majoriteten av kommunens 
grundskolor. I dagsläget ges över 300 elever i kommunen modersmålsundervisning i över 20 
språk.  
  
Förvaltningen bedömer att det bör vara möjligt att vid behov kunna bedriva 
modersmålsundervisning via fjärrundervisning.  
  
Förvaltningen bedömer att de juridiska förutsättningarna för att få besluta om att 
fjärrundervisning är uppfyllda, då det finns organisatoriska och ekonomiska svårigheter 
förbundet med att fullt ut organisera lämpliga undervisningsgrupper i samtliga modersmål i 
Härryda kommun. 
  
Förvaltningen bedömer vidare att förslaget med att möjliggöra för fjärrundervisning inom 
modersmål skulle vara gynnsamt för elever som i mindre utsträckning behöver transportera 
sig mellan skolor samt även stärka tryggheten för en del elever i lågstadiet som idag behöver 
resa mellan skolor. Förslaget bedöms även leda till lägre kostnader för resor mellan skolorna. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 september 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 260  Dnr 2021VFN412 

Anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att avveckla Hagens förskola från och med hösten 2022. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på olika alternativ på hur 
hantera framtida kapacitetsöverskott eller kapacitetsunderskott. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan samt driftsbudget per verksamhetsnivå för 
2021–2023 den 19 november 2020 §426. Kommunstyrelsen beslutade även att notera att 
lokalresursplanen för 2021–2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget samt att delge 
kommunfullmäktige beslutet. Av dessa handlingar framgår det att avveckling av lokaler inom 
förskolan behöver genomföras utifrån att det finns för många förskoleplatser i förhållande till 
antal barn i åldersgruppen 1–5 år.  
  
I Landvetterområdet är överkapaciteten som störst och förvaltningen föreslår avveckling av 
Hagens förskola och Sjöholmens förskola vilket motsvarar åtta avdelningar och 144 platser. 
Avvecklingen av Hagens förskola baseras på lågt söktryck, oklart upptagningsområde och 
flertalet närliggande förskolor. Avvecklingen av Sjöholmens förskola baseras på fastighetens 
skick, avsaknad av tillagningskök och oklart söktryck när den fristående aktören Jensen 
Education förväntas öppna en förskola med sju avdelningar och 115 platser i närheten av 
Sjöholmens förskola hösten 2022.  
  
Förvaltningens bedömning är att förslaget att avveckla Hagens förskola och Sjöholmens 
förskola ligger i linje med minskat barnantal i befolkningsprognosen och överkapacitet av 
lokaler i lokalresursplanen. Förvaltningens bedömning är att tillgången på förskoleplatser 
fortsatt kommer vara god i Landvetterområdet utifrån att ett fristående alternativ förväntas 
etablera sig inom kort.  
  
Förvaltningens bedömning är att förskolor med full kapacitet är att förorda då dessa enheter 
genererar stabila och kostnadseffektiva organisationer. Förvaltningens bedömning är även att 
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förskolor som har full kapacitet genererar goda förutsättningar för trygga och kvalitativa 
verksamheter som möjliggör för utbildning och lärande.  
  
De barn som har idag har sina placeringar på Hagens och Sjöholmens förskola som kommer 
att beröras av avvecklingen är totalt 62 barn. För dessa barn finns kommunala alternativ i 
Landvetterområdet men även fristående alternativ i form av Jensen Education.  
  
Barnkonsekvensanalys är genomförd och en plan för kommunikation med personal och 
vårdnadshavare har tagits fram.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Barnkonsekvensanalys  
 Synpunkter från Lärarförbundet 5 oktober 2021 
 Synpunkter från Kommunal, inkom 6 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden beslutar att avveckla Hagens förskola från och med hösten 2022 samt att 
välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram förslag på olika alternativ på hur hantera 
framtida kapacitetsöverskott eller kapacitetsunderskott. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår i första hand med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta 
Berntsson (S), Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) att 
välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för en ordentlig genomgång av hur 
de hinder som finns ska kunna undanröjas med syfte att en värdefull tillgång tillvaratas i 
enlighet med de målsättningar som gäller. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår i andra hand med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta 
Berntsson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden avslår 
förslaget. 
  
Jonas Andersson (S) instämmer i första hand i Inga-Lena Perssons (MP) förslag om 
återremiss och föreslår i andra hand att välfärdsnämnden beslutar att detta är av principiell 
betydelse för kommunen och skall tas upp i kommunfullmäktige. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:33-18:36 
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Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon först kommer att ställa Inga-Lena Persons förstahandsförslag 
om återremiss mot att avgöra ärendet idag. Beslutar välfärdsnämnden att bifalla förslaget om 
återremiss, återremitteras ärendet till förvaltningen. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag kommer ordföranden ställa Maria Kornevik Jakobssons, Inga-Lena Perssons 
andrahandsförslag och Jonas Anderssons andrahandsförslag mot varandra. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
  
Inga-Lena Perssons förstahandsförslag 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 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag, Inga-Lena Perssons andrahandsförslag och Jonas 
Anderssons andrahandsförslag 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag, Inga-Lena 
Perssons andrahandsförslag och Jonas Anderssons andrahandsförslag mot varandra. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att Maria Kornevik Jakobssons förslag är 
huvudförslag. 
 
Motförslag 
Ordföranden ställer Inga-Lena Perssons andrahandsförslag och Jonas Anderssons 
andrahandsförslag mot varandra och finner att välfärdsnämnden utser Inga-Lena 
Perssons andrahandsförslag till motförslag i huvudomröstningen. 
  
Huvudomröstning 
Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Inga-Lena Perssons andrahandsförslag 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Med 7 ja-röster och 6 nej-röst 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 
2021-10-20 

Voteringslista: § 260 
Ärende: Anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022,  2021VFN412 

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 6 0 

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 7 6 0 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-10-20 § 260 
 
 
Reservation till beslut fattade vid Välfärdsnämndens sammanträde den 20 oktober 2021 
 
Motivering till reservation gällande beslut om nedläggning av Hagens förskola, ärende 10. 
 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet om nedläggning av Hagens förskola. Nedläggningen 
av förskolan innebär att undervisning med hjälp av en i kommunen unik pedagogik, Reggio 
Emilia, kommer att upphöra och att pedagoger med denna kompetens inte tillvaratas. De 
målsättningar om mångfald och valfrihet som står som förutsättningar för strävanden att 
skapa Sveriges bästa skola uppfylls inte. 
 
Inga-Lena Persson 
Miljöpartiet de gröna Härryda 
 
 

21 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 261  Dnr 2021VFN275 

Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro 
i grundskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning.  
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2021 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsbyrån PWC att granska arbetet 
med elevers frånvaro i grundskolan. Kommunens revisorer beslutade den 3 maj 2021 att 
överlämna granskningsrapporten till välfärdsnämnden.  
  
Syftet med granskningen var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
styrning och ledning avseende elevers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftade även till 
att bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräckligt.  
  
Den sammanfattade bedömningen är att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i grundskolan. Den 
interna kontrollen bedöms heller inte vara tillräcklig. Utifrån genomförd granskning lämnades 
följande rekommendationer till välfärdsnämnden: 
  

 Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att förebygga, 
identifiera, och åtgärda skolfrånvaro. 

 Tillse att lokala rutiner dokumenteras. 
 Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att nämnden får ett bättre 

underlag. 
 Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet.  

  
Vidtagna åtgärder redovisas i svar med anledning av revisorernas granskning av elevers 
frånvaro i grundskolan. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i grundskolan 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Granskning av elever frånvaro i grundskolan, följebrev samt rapport 3 maj 2021 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 262  Dnr 2021VFN220 

Ekonomisk uppföljning av nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, sociala boenden och hem för vård 
och boende (HVB), samt köpta platser för januari till augusti 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för socialtjänst informerar välfärdsnämnden om bokförda nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, hem för vård eller boende (HVB), sociala boenden samt köpta 
platser. För ensamkommande barn och unga redovisas bruttokostnader eftersom 
verksamheten finansieras av intäkter från Migrationsverket.  
  
För att det ekonomiska utfallet ska kunna jämföras med tidigare år redovisas siffror för 
januari till augusti för både år 2020 och 2021. En kort kommentar från respektive 
verksamhetschef finns noterad i redovisningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 september 
 Ekonomisk redovisning januari-augusti 2021 och 2020 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 263  Dnr 2021VFN135 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognos och beslutar inte att vidta 
ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och 
prognos. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 32,4 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 24,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 7,7 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 22,4 mnkr vilket innebär ett överskott om 5,3 
mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos – delår 2021 välfärdsnämnden 
 Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 264  Dnr 2021VFN79 

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

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats med anledning av 
medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte avgjorts eller beretts färdigt. 
  
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut gällande fem 
medborgarförslag. Inga medborgarförslag är under beredning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 september 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 265  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”. 
  
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 2 april 2021 till 27 september 2021. Incidenterna rör dataintrång/obehörig 
åtkomst till uppgifter samt e-post innehållande uppgifter om person med skyddad identitet. 
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 27 september 2021 

27 / 39



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden fr o m 2021-
04-02 t o m 2021-09-27 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 266  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 GR - Årsredovisning - 2020 
 Rambudget för GR 2022 
 Samordningsförbundet Insjöriket - Delårsredovisning 2021 
 Göteborgsregionen - Interkommunal ersättning år 2022 
 Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och accesspunkter som 

kommunen tillhandahåller 
 Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska 

tillgodoses 
 Beslut - British International School i Härryda kommun 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemötet 210917 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 267  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-09-09 
 Protokoll från rådet för idéburna organisationer 2021-09-07 
 Protokoll från pensionärsrådet 2021-09-15 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 268  Dnr 2021VFN9 

Inkomna skrivelser 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Inkommen skrivelse angående föreslagen stängning av Hagens förskola uppdaterad 
 Inkommen skrivelse angående förslaget stängning av Sjöholmens förskola 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Välfärdsnämnden 
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2021-10-20 
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§ 269  Dnr 2021VFN415 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Önnerödsskolan klass 9A och 9B till och med den 29 september  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 27 september 
2021, om fjärr- och distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A och 9B till och med den 
29 september. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 270  Dnr 2021VFN423 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Önnerödsskolan klass 9A och 9B till och med den 1 oktober  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 30 september 2021, 
om fjärr- och distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A och 9B till och med den 1 
oktober. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 271  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 11 oktober 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-10-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 272  Dnr 2021VFN450 

Ordförandeinitiativ – Delegation gällande särskild undervisning i 
hemmet eller på annan lämplig plats  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att delegera till rektor i de kommunala skolorna att fatta beslut om 
att undervisning under viss tid kan vara förlagd till hemmet eller annan plats i syfte att få 
eleven tillbaka till skolan. 
  
Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725) ska anmälas vid 
välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordinarie nästkommande sammanträde i form av en 
förteckning över beslutade ärenden. 
  
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra in delegation till rektor i de kommunala 
skolorna att fatta beslut om att undervisning under viss tid kan vara förlagd till hemmet eller 
annan plats i delegationsordningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) initierar ett ärende om delegation gällande särskild 
undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. 
  
Elever har rätt till undervisning enligt skollagen. Skolan har skyldighet att pröva olika insatser 
för att eleven ska nå målen enligt läroplanen. 
  
Då elev inte deltagit i vanligt skolarbete under längre tid, trots adekvata åtgärder, under så 
långt tid att kunskapsinhämtandet befaras bli för lågt för att kunna kompenseras senare under 
skolgången, kan rektor fatta beslut om särskild undervisning i hemmet. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson 20 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) 
att välfärdsnämnden beslutar att delegera till rektor i de kommunala skolorna att fatta beslut 
om att undervisning under viss tid kan vara förlagd till hemmet eller annan plats i syfte att få 
eleven tillbaka till skolan. Beslut som fattas med stöd av 6 kap. 37 § kommunallagen 
(2017:725) ska anmälas vid välfärdsnämndens myndighetsutskotts ordinarie nästkommande 
sammanträde i form av en förteckning över beslutade ärenden. 
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Vidare föreslår Siw Hallbert (S) med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) att 
välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föra in delegation till rektor i de kommunala 
skolorna att fatta beslut om att undervisning under viss tid kan vara förlagd till hemmet eller 
annan plats i delegationsordningen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 21:04-21:10 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 273  Dnr 2021VFN451 

Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns 
skolor  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden bordlägger initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda 
kommuns skolor till sammanträdet den 17 november 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) initierar ett ärende om omtag gällande ordningsregler bland Härryda 
kommuns skolor. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns 

skolor, 20 oktober 2021 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson (SD) föreslår att välfärdsnämnden bordlägger initiativärende om omtag 
ordningsregler bland Härryda kommuns skolor. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 274  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 19 oktober 2021. För 
perioden den 21 september till den 18 oktober 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 21 september till den 18 oktober 2021. 
 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 5, 18 och 19 oktober 2021. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 5, 18 och 19 oktober 2021 föreligger. 
 

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