
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:45 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) §§284-307 
Kristina Andrén (M) §§282-305 
Ulrika Nordenstam (M) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) §§282-305 
Peter Arvidsson (SD) §§282-305 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova (M) §§282-283 ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Marie Strid (MP) §§306-307 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) §§284-305 
Tommy Brundin (M) §§282-305 
Andreas Fransson (M) §§282-305 
Gun Wågsjö (C) §§282-305 
Elin Germgård (C) §§282-305 
Jan Gustavsson (KP) §§282-305 
Oskar Sköld (S) §§282-305 
Kristin Arplöw (S) §§282-305 
Kajsa Lackovic (S) §§282-305 
Marie Strid (MP) §§282-305 
 
Övriga närvarande 
David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) §§282-305 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §§282-305 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§282-305 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§282-305 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§282-305 
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Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§282-285, §§306-307 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§282-285 
Anders Pettersson (personalchef) §§282-285 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§282-283 
Gunilla Cederberg (enhetschef för barn- och elevhälsa) §§282-283 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) §§284-305 
Magdalena Lindberg (kommunsekreterare) 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef sektorn för socialtjänst) §§282-
285 
Karin Johansson (digitaliseringsledare) §§282-285 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-11-24 14:00 

 

Protokollet omfattar §§282-307 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Magdalena Lindberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Siw Hallbert  
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 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2021-11-17 

2021-11-25 Datum då anslag 2021-12-17 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Magdalena Lindberg 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 282 Fastställande av föredragningslistan 
§ 283 Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskolan 
§ 284 Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för utbildning, kultur och fritid 
§ 285 Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för socialtjänst 
§ 286 Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investeringsbudget 

2022-2026 
§ 287 Ändring av avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och 

nyttigheter inom socialtjänsten 
§ 288 Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem 
§ 289 Användning av lokaler efter avveckling av servicebostad inom sektorn för socialtjänst 
§ 290 Ansökan om godkännande för enskild huvudman för fristående förskola - JENSEN education 

school AB 
§ 291 Uppföljning av statsbidraget Skolmiljarden 
§ 292 Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025 
§ 293 Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 2022/2023 
§ 294 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022 
§ 295 Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2022 
§ 296 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2022 
§ 297 Yttrande till Socialdepartementet över förslag om Vilja välja vård och omsorg - En hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 
§ 298 Yttrande till Socialdepartementet över förslag om ändring i lag (2006:302) om utbyte av 

sprutor och kanyler 
§ 299 Upphävande av riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden 
§ 300 Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning 
§ 301 Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor 
§ 302 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 303 Delgivningar 2021 
§ 304 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 305 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:115 gällande Landvetterskolan klass 7C till och med den 31 oktober 
§ 306 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 307 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 282 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

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

5 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 283 

Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskolan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan, och Gunilla Cederberg, enhetschef barn- 
och elevhälsa, informerar om arbetet i grundskolan med trygghet och studiero, verktygen 
PALS och PAX samt om grundskolans rutiner för att främja närvaro och elevens rätt till 
utbildning. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 284  Dnr 2021VFN444 

Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för utbildning, 
kultur och fritid  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har under 2021 arbetat med digitalisering i syfte att 
säkerställa och kvalitetssäkra att barn och elever har tillgång till digitala lärmiljöer enligt 
styrdokumenten och den nationella digitala strategin. Sektorn har även ansvar för att driva 
digitaliseringen inom kultur- och fritidsverksamheterna i syfte att förbättra tillgången till 
service, utbud och för att effektivisera administrationen.  
  
Arbetet med implementering av O365 i förskola, grundskola och kulturskola har fortskridit 
under året, visst arbete återstår inför 2022. Sektorn har även byggt upp en intern organisation 
gällande arbetet med e-tjänster, följt upp befintligt IT-avtal samt arbetat fram en 
digitaliseringsstrategi för att stödja personal och ledning inom för-och grundskola.' 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 285  Dnr 2021VFN420 

Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för socialtjänst har under 2021 arbetat med digitalisering i syfte att förbättra 
förutsättningar för effektivitet och kvalitet inom verksamheten samt skapa delaktighet, 
trygghet och aktivitet för medborgare, brukare och klienter.  
  
Några av årets större projekt har varit införande av digitala lås i ordinärt boende samt test och 
upphandling av trygghetsskapande teknik för särskilt boende. Sektorn har även haft fokus på 
digital tillgänglighet i form av utveckling av e-tjänster, chattfunktion och stöd för äldre i 
digitalt utanförskap. Vidare har bland annat interna satsningar gjorts för kompetensutveckling 
genom digitalt utbildnings- och informationsmaterial samt utbyggnad av trådlöst nätverk 
(wifi) på boenden.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 oktober 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden noterar informationen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att välfärdsnämnden noterar informationen samt att 
"informationen kompletteras vad gäller "digitala lås" och att förvaltningen återkommer med 
kompletterande information till nästa VFN-möte." 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Peter 
Arvidssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
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Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster 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  
2021-11-17  

 

Voteringslista: § 285 
Ärende: Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för socialtjänst,  2021VFN420 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
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  
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 286  Dnr 2021VFN265 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 
samt investeringsbudget 2022-2026  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 med driftbudget per verksamhetsnivå 
2022-2024 samt investeringsbudget på projektnivå avseende åren 2022-2026. 
  
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2022-2026 (LRP) ligger till grund för 
budgetförslaget. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige välfärdsnämndens 
verksamhetsplan för 2022-2024. 
  

Reservation 
Inga-Lena Persson (MP) reserverar sig mot beslutet skriftligt i bilaga 1. 
  

Avstår från att delta 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per-
Olov Risman (SD) avstår från att delta i beslutet. 
  

Protokollsanteckning 
Anteckning från socialdemokraterna, bilaga 2. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 17 juni 2021 § 128 beslut om Budget 2022 med plan för 
perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till välfärdsnämnden. 
  
Välfärdsnämnden uppdrog den 22 september § 233 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2022, samt perioden 2023-2026 utifrån dokumentet 
Välfärdsnämndens budget 2022 med plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar 
där välfärdsnämnden tagit hänsyn till fullmäktiges uppdrag. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2022-2024 på 
verksamhetsnivå samt investeringsbudget på projektnivå ingår. I verksamhetsplanen ingår 
plan för genomförande av välfärdsnämndens mål och inriktningar för perioden.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021  
 Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2022-2024 
 Lokalresursplan 2022-2026 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Karlsson (M) föreslår att välfärdsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022 med 
driftbudget per verksamhetsnivå 2022-2024 samt investeringsbudget på projektnivå avseende 
åren 2022-2026. Sven Karlsson (M) föreslår vidare att välfärdsnämnden noterar att 
Lokalresursplanen 2022-2026 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget samt 
att välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige välfärdsnämndens 
verksamhetsplan för 2022-2024. 
 
Inga-Lena Persson (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen på grund av 
otillräckligt underlag. 
  
Yttrande 
Siw Hallbert (S) meddelar att alla socialdemokrater avstår från att delta i beslutet och framför 
synpunkter enligt protokollsanteckning. Ordföranden medger att protokollsanteckning får 
lämnas. 
  

Beslutsgång 
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, 1 nej-röster och 5 avstår bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
  
Sven Karlssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Sven Karlssons förslag och finner att så 
sker. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Voteringslista: § 286 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt 
investeringsbudget 2022-2026,  2021VFN265 
 
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 
Evalotta Liljenzin (M), ledamot 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 
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 7 1 5 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-11-17 § 286 

 

 Motivering till reservation gällande beslut ärende 5, Välfärdsnämndens verksamhetsplan 
med driftbudget för 2022-2024 och investeringsbudget 2022-2026. 

 
  

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att godkänna verksamhetsplanen på grund av ett bristfälligt 
underlag till beslut. Detta gäller inte minst målet om fler utövare inom Kulturskolan, där det finns 
många frågor om bland annat omfattning, innebörden av formuleringarna i målet, inom och utövare 
samt ekonomiska konsekvenser. 

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de Gröna Härryda 
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Bilaga 2 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-11-17 § 286 

 
 
Vi Socialdemokrater anser att förvaltningen lyckats väl med framtagande av en verksamhetsplan 
utefter de av majoriteten beslutade dokumenten. Vi Socialdemokrater delar dock inte alla de 
politiska tankar som dessa dokument innehåller.   
 
Vi anser bland annat att det är viktigare att satsa på den kommunala verksamheten än att 
privatisera.   
 
Vi hade naturligtvis hellre sett en verksamhetsplan baserad på den politik som vi föreslagit i de 
strategiska dokument som lett fram till denna verksamhetsplan. Vi anser att det hade blivit bättre 
politik för Härrydas invånare.   
 
Därför väljer vi att avstå från att delta i beslutet.   
 
I övrigt så skulle vi vilja se följande tillägg till förvaltningens förslag: 
 
Inom folkhälsoområdet sid 9 
Systematiskt kvalitetsområde  
Alla barn och elever har rätt till en hälsofrämjande skolmiljö som är fri från alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och spel samt präglas av goda relationer med kamrater och 
lärare. De har också rätt till undervisning där frågor som rör tobak, alkohol, narkotika, 
dopning och spel integreras i olika ämnen för att få en mer sammansatt bild av dessa 
områden. 
Rektor har det övergripande ansvaret för att organisera, leda och följa upp arbetet. Det 
innebär att sätta upp mål och skapa förutsättningar och rutiner för skolans personal att 
arbeta med ANDTS.  
 
 
Socialdemokraterna 
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§ 287  Dnr 2021VFN394 

Ändring av avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård 
samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ändra avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård 
samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten att gälla från och med den 1 april 
2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog taxa avseende avgifter för insatser inom socialtjänsten den 27 
februari 2020 § 30 och gav välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
principerna i taxebestämmelserna. 
  
I taxebestämmelserna framgår att omräkning av avgifterna för hemtjänstinsatser sker utifrån 
förändringar i omsorgsprisindex (OPI). Avgiften för den kommunala hälso- och sjukvården 
omräknas efter förändringar i landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner för regioner 
(LPIK). Avgiften för hemtjänstinsatser och kommunal hälso- och sjukvård på särskilt boende 
utgörs av samma belopp som högkostnadsskyddets belopp, vilket grundas på prisbasbeloppet 
fastställt av regeringen. Även avgifterna för måltider på särskilt boende och i dagverksamhet, 
matleverans, trygghetsinsats samt avgift för förbrukningsvaror på särskilt boende regleras 
utifrån gällande taxebestämmelser. 
  
Rådet för funktionshinderfrågor fick information den 18 oktober 2021 om ändring av 
avgifterna. Pensionärsrådet hade möjlighet att få informationen den 28 oktober men önskar 
istället att få ta del av ändringen av avgifterna i samband med föredragning om 
taxebestämmelserna vid senare tillfälle. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 
 Tabell över avgifter för hemtjänst mm gällande från 1 april 2022  
 Innevarande års tabell över avgifter för hemtjänst mm  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 288  Dnr 2021VFN454 

Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om 
valfrihetssystem  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prisnivån för dygnsersättning för särskilt boende till 2 171 kr för 
år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun kommer från och med 1 april år 2022 att tillämpa valfrihetssystem inom 
särskilt boende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband med införandet behöver 
en ersättningsnivå fastställas för utförarna. Ersättningen per dygn föreslås till 2 171 kr för år 
2022. 
  
Föreslagen ersättningsnivå motsvarar de faktiska nettokostnader som boendena i egen regi har 
haft de senaste åren. Den motsvarar även budget för år 2022. Nivån är högre än de 
förväntningar som externa utförare annonserade vid samråd år 2019. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 289  Dnr 2021VFN449 

Användning av lokaler efter avveckling av servicebostad inom 
sektorn för socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att sektorn för socialtjänst, från och med den 1 november 2021 till 
och med den 30 september 2024 kan använda samtliga lägenheter, som tidigare använts som 
servicebostad Guldsmedsgården, efter sektorns befintliga behov av bostäder. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Funktionsstöd har genomfört en omställning av bostad med särskild service i form av 
servicebostad enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Anledningen till omställningen är att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan i 
bostadsbeståndet för målgruppen samt ersätta bostäder som inte längre är ändamålsenliga. 
  
De boende och företrädare på Guldsmedsgårdens servicebostad har gjorts delaktiga i 
omställningsprocessen. Samtliga boende har tackat ja till de bostadsalternativ som erbjudits 
och utflyttningen var klar den 21 oktober 2021. Servicebostadens medarbetare har alla fått 
nya tjänster inom verksamheten.  
  
Förbo har godkänt att kommunen använder lägenheterna utifrån socialtjänstens behov under 
resterande avtalsperiod. Förvaltningens bedömning är att det under den kvarstående 
avtalsperioden finns behov av att använda de aktuella lägenheterna för kommunala kontrakt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 290  Dnr 2021VFN414 

Ansökan om godkännande för enskild huvudman för fristående 
förskola - JENSEN education school AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner JENSEN Education School AB, som huvudman för 
förskoleverksamhet, vid förskoleenheten JENSEN förskola Landvetters Backa. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
JENSEN Education School AB, (organisationsnummer 556560–6280) har inkommit med 
ansökan om att bedriva fristående förskola i Landvetters Backa i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800). JENSEN Education School AB ansöker om att bedriva fristående 
förskola med 7 avdelningar och plats för 115 barn mellan åldrarna 1–5 år. Verksamheten 
planeras att starta den 1 augusti 2022.  
  
Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen har lämnat under ansökningsförfarandet, 
samt av inhämtade uppgifter som redogör för att huvudmannen har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen och att ägar- och ledningskretsen uppfyller kraven på 
insikt och lämplighet gör förvaltningen bedömningen att kraven för godkännande enligt den 
rättsliga regleringen är uppfyllda. Förvaltningen föreslår därför att JENSEN Education School 
AB godkänns som huvudman för förskoleverksamhet i Härryda kommun. 
  
Förvaltningen gör även bedömningen att resultatet av det föreslagna beslutet innebär en 
utökning av antalet förskoleplatser i Landvetter kommer att öka möjligheten för 
vårdnadshavare som önskar välja förskola i privat regi i Landvetterområdet. Förvaltningen 
bedömer vidare även att en sådan utökning kommer att medföra behov av anpassningar av 
den kommunala organisationen. På kort sikt är konsekvensen att detta kan komma innebära en 
kostnad för förvaltningen i form av tomma lokaler. 
  
Under förutsättning att en erforderlig anpassning av den kommunala verksamheten görs 
bedöms etableringen inte innebära påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller för 
den del av skolväsendet som anordnas av Härryda kommun.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 oktober 2021 
 Ansökan och bilagor från JENSEN Education School AB 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Sven Karlsson (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Evalotta 
Liljenzin (M) att välfärdsnämnden godkänner JENSEN Education School AB, som huvudman 
för förskoleverksamhet, vid förskoleenheten JENSEN förskola Landvetters Backa. 
  
Inga-Lena Persson (MP) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson 
(S), Jonas Andersson (S), Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) att 
välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

Beslutsgång 
Sven Karlssons och Inga-Lena Perssons 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 Inga-Lena Perssons förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Voteringslista: § 290 
Ärende: Ansökan om godkännande för enskild huvudman för fristående förskola - JENSEN 
education school AB,  2021VFN414 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot 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  
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 7 6 0 
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Bilaga 3 till protokollet, välfärdsnämnden 2021-11-17 § 290 

 

 Motivering till reservation gällande beslut i ärende 9, Ansökan om godkännande för enskild 
huvudman för fristående förskola JENSEN Education School AB. 

 

Miljöpartiet reserverar sig till beslutet att godkänna JENSEN Education School AB som huvudman för 
förskoleverksamheten vid JENSEN förskola Landvetters Backa på grund av att det saknas behov av 
fler förskoleplatser inom området. 

 

Inga-Lena Persson 

Miljöpartiet de Gröna Härryda 
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§ 291  Dnr 2021VFN383 

Uppföljning av statsbidraget Skolmiljarden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har förstärkt det statliga stödet till skolväsendet under år 2021 med totalt 1,25 md 
kronor. Härryda kommun har tilldelats totalt 6 mnkr. 
  
Grundskoleverksamheten har erhållit totalt 3 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna utgör 
grundskoleplatser i enskild regi. Totalt har ca 445 tkr betalats ut till fristående huvudmän. 
Gymnasieverksamheten har erhållit totalt 3 mnkr, varav ca 18 procent av elevplatserna utgör 
gymnasieplatser i enskild regi. Totalt har ca 540 tkr betalats ut till fristående huvudmän.  
  
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. Såväl 
grundskola som gymnasium har identifierat och beslutat om insatser i samverkan mellan 
bland andra rektor, lärare och elevhälsa.  
  
Insatserna har till allra största del handlat om personalförstärkningar för att möjliggöra utökad 
undervisningstid, ibland riktat mot vissa ämnen eller elevgrupper. Som exempel kan nämnas 
lovskola med fokus på matematik och engelska samt närundervisning för elever i behov av 
extra stöd.  
  
Förvaltningen bedömer att statsbidraget har gett förutsättningar för bland annat ökad 
undervisningstid och därigenom skapat större möjligheter för elever att nå kunskapsmålen. 
Förvaltningen bedömer inte att insatserna kommer att ha några negativa ekonomiska effekter 
efter det att förstärkningen inte längre finns.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 oktober 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 292  Dnr 2021VFN331 

Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2022–2025  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i 
Göteborgsregionen 2022-2025.  
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt kommundirektören att underteckna Samverkansavtal för förskola 
och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-2025. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 15 juni 2021 § 289 förslag till 
samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025. 
Förbundsstyrelsen ställde sig bakom samverkansavtalet och rekommenderade 
medlemskommunerna att fastställa avtalet. Det nya avtalet avser verksamheten från och med 
den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2025. Avtalet ersätter tidigare 
avtal och samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg har funnit i ca tio år. Avtalets 
parter utgörs av medlemskommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund.  
  
Samverkansavtalet syftar till att stärka valfriheten och öppna upp för en generös tillämpning 
av skollagen. Inom Göteborgsregionen finns idag ett samarbete mellan kommunerna och en 
öppenhet att välja skola/ utbildning när det gäller ett flertal skolformer. Det stärker 
vårdnadshavarnas val. Det kan ge möjlighet att ge plats närmare det egna hemmet för familjer 
som bor nära en kommungräns. Det kan bidra till att kunna erbjuda plats inom skälig tid för 
en kommun som har brist på platser om det samtidigt finns en kommun som har tillgång på 
platser. 
  
Samverkansavtalet reglerar att medlemskommunerna inom Göteborgsregionen i mån av plats 
tar emot barn i förskola och pedagogisk omsorg från andra kommuner och att vid varje sådan 
placering utgår interkommunal ersättning enligt fastställd prislista. Varje enskild kommun 
beslutar om det finns plats att erbjuda barn från andra kommuner. Samverkansavtalets 
tillämpningar kan även gälla vid placeringar där det finns särskilda skäl. Avtalet gäller inte 
barnomsorgsplats på kvällar, nätter och helger. Det finns ingen skyldighet för en kommun att 
ersätta en annan kommun för de extrakostnader en barnomsorgsplats på obekväm arbetstid 
innebär. I de fallen det blir aktuellt med plats i sådan verksamhet träffas individuella 
överenskommelser mellan kommunerna, vad gäller omfattning och pris. 
  
Förvaltningens bedömning ligger i linje med Förbundsstyrelsens om att kommunen bör 
fastställa samverkansavtalet för förskola och pedagogisk omsorg.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 oktober 2021 
 Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025 
 Protokollsutdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbund den 15 juni 2021, § 289 

Samverkans avtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–
2025  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 293  Dnr 2021VFN404 

Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola 2022/2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola 2022/2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skolförordningen ska huvudmannen fatta beslut om datum för höst- och vårterminens 
början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Dessutom får 
kommunen lägga ut 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. 
I övrigt beslutar kommunerna över sina läsårstider. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 294  Dnr 2021VFN427 

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 
2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 23 september § 305 förslag till 
interkommunal ersättning (IKE) för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och International School Of Gothenburg Region (ISGR) för 
kalenderåret 2022. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att 
fastställa interkommunal ersättning enligt prislista IKE inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022. 
  
Den kommun där ett barn eller en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till 
den kommun där barnet eller eleven går i förskola eller skola. Den interkommunala 
ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.  
  
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista.  
  
Enligt tidigare fastställda principer ska ersättningen för år 2022 baserar på genomsnittet av 
GR-kommunernas nettokostnader och utgå från 2020 års redovisade kostnader som sedan 
schablonmässigt indexeras till 2022 års nivå. På grund av Covid-19 beslutades i 
Utbildningschefsnätverket den 11 december 2020 att avsteg från de fastställda principerna 
skulle göras inför beräkning av ersättning 2022 med anledning av att pandemin påverkat 
kostnader och intäkter på ett extraordinärt vis. Ersättningen för interkommunal ersättning 
2022 ska i stället ta sin utgångspunkt i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt 
index för 2021–2022.  
Beräkningsförutsättningar för 2022 har hämtats från SKL:s cirkulär 21:12 samt 21:11, detta 
innebär ett sammanvägt index för 2021 och 2022 med 2,074 procent (2,673 procent 2021).  
  
Den regionala prislistan redovisas i tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens 
kommunalförbund daterad den 18 juni 2021. 
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Förvaltningen bedömer att indexräkningen ryms inom budget då kommunen köper och säljer 
ungefär lika många platser.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 
 Tjänsteskrivelse GR daterad den 18 juni 2021 inklusive Förslag till interkommunal 

ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

 Protokollsutdrag - § 305 Göteborgsregionens kommunförbund 23 september 2021  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 295  Dnr 2021VFN422 

Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola år 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens fastställer Interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 23 september 2021 § 304 förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 2022. 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2022 enligt prislista 
daterad den 18 juni 2021. 
  
Den kommun där en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den kommen 
där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga kostnader för 
elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra en 
annan överenskommelse.  
  
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista.  
  
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket den 9 oktober 2020 ska 2022 års prislista indexerad i 
stället för att omräknas. Detta med anledning av pandemins påverkan på både kostnader och 
intäkter till att inte spegla ett normalt läge. Därför har förslaget sin utgångspunkt i bokslut 
2018 med årlig indexuppräkning för 2019–2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 
2,074 procent (0,463 procent 2021). Samtliga priser för gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans avseende år 2022 framgår i tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens 
kommunalförbund daterad den 27 augusti 2021.  
  
Härryda kommun säljer fler platser än kommunen köper varför prisförändringen inte innebär 
en större ökning av nettokostnaderna. Sektorn för utbildning, kultur och fritid bedömer att 
indexuppräkningen ryms inom budget.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 oktober 2021 

30 / 49



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 Tjänsteskrivelse från GR daterad den 27 augusti 2021, inklusive Förslag till 
interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2022 

 Protokollsutdrag - § 304 Göteborgsregionens kommunförbund 23 september 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 296  Dnr 2021VFN429 

Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 
2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsstyrelsen beslutade den 23 september att rekommendera medlemskommunerna att 
fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt förslag på 
prislista daterad 2021-05-31.  
  
Förslaget till interkommunal ersättning avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som 
inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 
prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 
Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på 
gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare.  
  
Under 2021-01-01 - 2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för både 
grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och det föreslås vara oförändrat 
för 2022. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som 
teoretiska gymnasiala kurser. För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 
oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna 
yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. Gällande svenska för 
invandrare tillämpas ersättning enligt tre studievägar. Där bestäms studieväg 1 utifrån 
bilaterala förhandlingar, studieväg 2 har sänkts något i jämförelse med föregående år och 
studieväg 3 har höjts något.  
  
Vuxenutbildningsnätverket inom GR har ställt sig bakom förslaget. 
Förvaltningen bedömer att priserna för interkommunal vuxenutbildning ryms inom budget. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021  
 Tjänsteskrivelse från GR daterad den 18 juni 2021, inklusive Förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022. 

 Protokollsutdrag, § 306, från GR förbundsstyrelsens sammanträde den 23 september 
2021, Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2022.  
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Paragrafen är justerad 
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§ 297  Dnr 2021VFN421 

Yttrande till Socialdepartementet över förslag om Vilja välja vård 
och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg om äldre  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Socialdepartementet över förslag om Vilja välja vård och 
omsorg - En hållbar kompetensförsörjning in om vård och omsorg om äldre från sektorn för 
socialtjänst som sitt eget yttrande till Socialdepartementet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun är remissinstans för remiss Vilja välja vård och omsorg En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52). Utredningen lämnar 
ett stort antal rekommendationer till kommunerna, men även till regeringen. 
  
Härryda kommun instämmer huvudsakligen i utredningens förslag, men lämnar i yttrandet 
några synpunkter. Härryda kommun anser att det är viktigt att det finns en tydlig och riktad 
finansiering som sträcker sig över flera år för att få önskad effekt. 
  
Härryda kommun är positiva till kompetenskraven men ser också en viss risk med 
differentierade arbetsuppgifter. Omsorgsarbetet bör inte delas upp så att brukaren får möta 
flera olika yrkesgrupper beroende på insats. Härryda kommun ser en risk att 
personkontinuiteten kan komma att försämras och att förslagen kan leda till ökade kostnader. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 oktober 2021 
 Yttrande till Socialdepartementet över förslag om Vilja välja vård och omsorg - En 

hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, från Härryda kommun, 
14 oktober 2021 

 SOU 2021:52 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 298  Dnr 2021VFN380 

Yttrande till Socialdepartementet över förslag om ändring i lag 
(2006:302) om utbyte av sprutor och kanyler  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Socialdepartementet över förslag om ändring i lag 
(2006:302) om utbyte av sprutor och kanyler från sektorn för socialtjänst som sitt eget 
yttrande till Socialdepartementet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun är remissinstans för yttrande till Socialdepartementet över förslag om 
ändring i lag (2006:302) om utbyte av sprutor och kanyler. 
  
I promemorian föreslås att kravet på bosättning i en region för att kunna delta i 
sprututbytesverksamhet där tas bort. I dag gäller att endast personer som kan anses bosatta i 
en region som har beviljats tillstånd enligt lagen om utbyte av sprutor och kanyler (2006:323) 
får delta i sprututbytesverksamhet i den regionen. Målet med hälso- och sjukvården är enligt 3 
kap. 1 § HSL en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär bland 
annat att den som behöver vård ska kunna få del av hälso- och sjukvårdens tjänster inom 
rimlig tid, oavsett var personen bor i landet och oavsett levnadsvillkor. Utbytet av sprutor och 
kanyler är inte en verksamhet som definieras som hälso- och sjukvård eftersom det inte är en 
vårdande eller behandlande insats. Sprututbytesverksamheterna anses dock som en viktig 
plattform för att ge personer med ett skadligt bruk, missbruk eller beroende av narkotika 
tillgång till vård. 
  
Härryda kommun har ingen invändning mot förslaget. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2021  
 Yttrande till Socialdepartementet över förslag om ändring i lag (2006:302) om utbyte 

av sprutor och kanyler, från Härryda kommun, 27 september 2021 
 Remiss av promemoria Förslag om ändring i lag (2006:302) om utbyte av sprutor och 

kanyler 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 299  Dnr 2021VFN433 

Upphävande av riktlinjer för deltagande på distans vid 
välfärdsnämndens sammanträden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar Anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden antagna av kommunfullmäktige den 16 september 2021 § 161. 
  
Välfärdsnämnden upphäver Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden antagna den 28 april 2020 §137. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2021 § 21 förvaltningen i uppdrag att se över de styrande 
dokumenten gällande deltagande på distans vid politiska sammanträden samt återkomma med 
förslag på nödvändiga ändringar. Bakgrunden till uppdraget är att det finns behov av översyn 
utifrån erfarenheter som den praktiska hanteringen gett under pandemin och för att uppnå 
enhetlighet i ordningsfrågor som kan uppkomma vid möten med närvaro på distans. 
  
Kommunfullmäktige antog Anvisningar för deltagande på distans vid politiska 
sammanträden den 16 september 2021 § 161. Anvisningarna ersätter de separata riktlinjer för 
distansmöten som tidigare antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden och miljö- och bygglovsnämnden. De tidigare riktlinjerna antogs av 
respektive organ och bör därför att upphävas av respektive organ. 
  
Utifrån att anvisningarna gäller för välfärdsnämnden föreslås att välfärdnämnden noterar 
anvisningarna samt upphäver Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens 
sammanträden antagna av välfärdsnämnden den 28 april 2020 § 137. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2021 
 Anvisningar för deltagande på distans vid politiska sammanträden, 8 juni 2021 
 Riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden, antagna av 

välfärdsnämnden 28 maj 2020 § 137 
 Kommunfullmäktiges beslut 16 september 2021 § 161, Antagande av anvisningar för 

deltagande på distans vid politiska sammanträden, samt upphävande av riktlinjer för 
deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden 
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Paragrafen är justerad 
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§ 300  Dnr 2021VFN379 

Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att genomföra ändringar i Välfärdsnämndens delegationsordning 
på så sätt att punkt 34.16 ska ha följande formulering: 
  
”Anmälan till IVO om antagande att en enskild bedriver yrkesmässig verksamhet med 
personlig assistans utan tillstånd eller att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva sådan 
verksamhet kan ifrågasättas” 
  
Beslutstypen delegeras till verksamhetschef (VCH). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden antog den 16 december 2020 i § 300 nu gällande delegationsordning. 
Senaste ändringen beslutades den 22 september 2021 i § 237. Delegering enligt 
kommunallagen innebär att man överför befogenheten att fatta beslut till någon annan. I 
delegationsordningen anges de ärendetyper där beslutanderätten har delegerats, och till vem 
delegering har skett. 
  
Den 1 november infördes ändringar i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, som bland annat innebär att utbetalning av ersättning för personlig 
assistans endast ska ske vid tillstånd. Ändringen innebär att det har gjorts ett tillägg i 15 § p. 
11 LSS och att det till kommunens uppgifter numera hör att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg, IVO, om det finns anledning att anta att en enskild bedriver yrkesmässig 
verksamhet med personlig assistans utan tillstånd enligt 23 §. Det finns därför anledning att se 
över delegationsordningen. 
  
Punkt 34.16 är i välfärdsnämndens delegationsordning formulerad enligt nedan. 
  
34.16 Anmälan till IVO om antagande att ifrågasätta 

lämplighet hos tillståndshavare att bedriva 
verksamhet med pers. ass. 

15 § 11 LSS VCH 

  
Med anledning av tillägget i 15 § p. 11 LSS föreslås punkt 34.16 istället formuleras enligt 
nedan. 
  
34.16 Anmälan till IVO om antagande att en enskild 

bedriver yrkesmässig verksamhet med 
15 § 11 LSS VCH 
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personlig assistans utan tillstånd eller att en 
tillståndshavares lämplighet för att bedriva 
sådan verksamhet kan ifrågasättas 

  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021 
 Välfärdsnämndens delegationsordning, 20 oktober 2021 

 

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

Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns 
skolor  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) initierade ett ärende om omtag 
ordningsregler bland Härryda kommuns skolor, till välfärdsnämndens sammanträde den 20 
oktober 2021.  
  
Välfärdsnämnden beslutade den 20 oktober 2021 § 273 att bordlägga initiativärende om 
omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor till sammanträdet den 17 november 
2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Peter Arvidsson om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns 

skolor, 20 oktober 2021 
 Välfärdsnämndens beslut om bordläggning den 20 oktober 2021 § 273 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Peter Arvidsson (SD) föreslår med instämmande av Per-Olov Risman (SD) att 
välfärdsnämnden beslutar att: 

 tillsätta en referensgrupp, arbetsgrupp med 5–7 VFN politiker, rektorer och 
representanter från skolor som jobbar framgångsrikt med tydliga regler (både privata 
och kommunala i och utanför vår kommun); 

 samla in lokala skolregler för att se vad vi har för regler idag; 
 bjuda in våra utbytespersoner från Korea som jobbar med Landvetter södra projektet 

och låt dem berätta hur man gör med ordningsregler där; 
 sätta centrala regler för bruket av skoldatorer som ett arbetsredskap bland eleverna; 
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 att låta eleverna vara delaktiga och få göra sin röst hörda gällande ordningsregler på 
skola och låt lokala variationer förekomma där finns anledning att göra det; 

 definiera tydliga sanktioner då ordningsreglerna inte följs; 
 låta arbetsgruppen arbeta fritt inom ramen ”Omtag ordningsregler bland Härryda 

kommuns skolor”. 
  
Evalotta Liljenzin (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Siw 
Hallbert (S) och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

Beslutsgång 
Evalotta Liljenzins och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Evalotta 
Liljenzins förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Evalotta Liljenzins förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Evalotta Liljenzins förslag. Hur 
var och en röstade framgår av omröstningslista 4.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

 

Voteringslista: § 301 
Ärende: Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor,  
2021VFN451 
 
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   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot 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  
Anita Anger (L), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 302  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-10-28 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-10-18 

 

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

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Tolkförmedling - Delårsrapport 2021 
 Information gällande utdelning av Härryda kommuns HBTQI- pris 2021 
 Tolkförmedling - Budget och verksamhetsplan 2022-2024 
 Nyhetsbrev Kultur och fritid 1117 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 304  Dnr 2021VFN32 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 3 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 305  Dnr 2021VFN456 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning 
inom skolområdet enligt förordning 2020:115 gällande 
Landvetterskolan klass 7C till och med den 31 oktober  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 28 oktober 2021, 
om anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 
förordning 2020:115 gällande Landvetterskolan klass 7C till och med den 31 oktober. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 306  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade 
ledamöter och tjänstemän 2021  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande ärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter, enligt förteckning daterad den 16 november 2021. För 
perioden den 19 oktober till den 15 november 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 19 oktober till den 15 november 2021. 
 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 2 och 16 november 2021. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 2 och 16 november 2021 föreligger. 
 

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

49 / 49


	cc3a2b11-6168-4ea1-85cd-bb2e4e358f99
	a996c9c8-87c7-44f9-a92c-40419f4b48d3
	ÄRENDELISTA

	7296fdca-9d9c-4a1c-82cb-d0afe16fc07f
	Fastställande av föredragningslistan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	a1058759-e3e3-4c8e-8bdb-0d268048be14
	Information om rätt till utbildning och närvaro i grundskolan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	cf04ff4a-93b2-4b1e-b060-3ff2a6912f1c
	Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för utbildning, kultur och fritid
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	7f870229-144c-4bf9-8602-933dddb97e0f
	Information om digitaliseringsarbete inom sektorn för socialtjänst
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	78d66e5e-6a38-4444-9a58-84a980b53f32
	78d66e5e-6a38-4444-9a58-84a980b53f32

	857ae96d-dcd7-47da-bd4a-5a656cc4c25b
	Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2022-2024 samt investeringsbudget 2022-2026
	Beslut
	Reservation
	Avstår från att delta
	Protokollsanteckning
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	e6a9ba24-61d6-4931-8164-19960c3b03fe
	e6a9ba24-61d6-4931-8164-19960c3b03fe

	da1088e4-4086-4981-b3b4-20267cacb1fe
	eefc667c-05c8-4899-ae76-67b6c1f6862d
	5a930d0a-8e3d-4c2c-ab0f-bd6b0c1cbd62
	Ändring av avgifter för hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	b258930e-c71f-4e36-93b2-d42f3a644266
	Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	c6c81436-f08f-412a-b9f8-a8f62b1d9127
	Användning av lokaler efter avveckling av servicebostad inom sektorn för socialtjänst
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	5f4369d3-3253-49be-95b2-178d822c4bbe
	Ansökan om godkännande för enskild huvudman för fristående förskola - JENSEN education school AB
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	f245b52b-efc7-4454-8d91-c2bbe5085aa8
	f245b52b-efc7-4454-8d91-c2bbe5085aa8

	069a834d-86b0-40e7-9468-2c474265bcec
	c372fba4-309f-4f7c-8051-85163fa485a6
	Uppföljning av statsbidraget Skolmiljarden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	3872c4cd-2bda-4ede-a0c2-8ab7bb481030
	Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022–2025
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	0385653a-6b99-42b0-aa73-0f77c18fadc9
	Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 2022/2023
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	9a44612d-5035-43cb-926e-9a71ce494e41
	Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	fa18bd4a-89d0-4417-a49e-73a8fe11ce3d
	Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola år 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	cca793d8-c170-4262-a1d0-5d8ae6eb6ebb
	Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	93af5faa-8a48-4dca-9b5d-7e19e29d8585
	Yttrande till Socialdepartementet över förslag om Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	dd0382b8-53cb-416d-8f42-c1a6deb16161
	Yttrande till Socialdepartementet över förslag om ändring i lag (2006:302) om utbyte av sprutor och kanyler
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	bf274d8f-f462-486a-87d9-b23b661e9068
	Upphävande av riktlinjer för deltagande på distans vid välfärdsnämndens sammanträden
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	38914bf7-3fd1-440f-82ee-e30402f740ea
	Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	1a73b966-830c-4ef4-978a-d566694bff59
	Initiativärende om omtag ordningsregler bland Härryda kommuns skolor
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	1b68c468-6634-4b72-b5a0-9fa25011cc83
	1b68c468-6634-4b72-b5a0-9fa25011cc83

	a4b07096-8b76-49e5-bb2e-9f39be818da5
	Delgivning av protokoll från råd 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	1304a07c-c47b-4588-9419-88a7cee14230
	Delgivningar 2021
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	13bc228f-b031-4c03-933f-1d151ee07072
	Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	21e849e4-f32e-43db-a385-c3ff495ed1ed
	Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt förordning 2020:115 gällande Landvetterskolan klass 7C till och med den 31 oktober
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	c01023ef-66f0-49bf-b7b0-4af29e911dbc
	Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	7cd9d444-ff28-4866-bf70-dcf015aa7439
	Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad



