
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-18:14 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) (kl. 16.00-16.30) §§201-203 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Per Olov Risman (SD) 
Oskar Sköld (S) (kl. 16.00-18.00) §§204-213 ersätter Jonas 
Andersson (S) 
Jenny Spiik (SD) (kl. 16.00-18.00) §§212-213 ersätter Johannes 
Backlund (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova Valkova (M) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Tommy Brundin (M) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Kersti Lagergren (M) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Peter Herrmann (L) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Gun Wågsjö (C) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Elin Germgård (C) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Jan Gustavsson (KP) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Oskar Sköld (S) (kl. 16.00-18.00) §§201-203 
Kristin Arplöw (S) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Kajsa Lackovic (S) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Marie Strid (MP) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
Jenny Spiik (SD) (kl. 16.00-18.00) §§201-211 
 
Övriga närvarande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Anna Larsson (personalföreträdare) §§201-211 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§201-211 
Sara Friedrichsen CSG (personalföreträdare) §§201-211 
Peter Lönn (kommundirektör) §§201-211 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§201-211 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§202-211 
Anders Pettersson (personalchef) §§201-211 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§201-211 
Susanna Eskilsson Juhlin (verksamhetschef för kultur och fritid) 
§§201-202 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Håkan Hammarbäck (nämndsekreterare) 
Petter Spanne (uppdragsansvarig seniorkonsult PwC) §§201-202 
Annika Andersson (beredningssekreterare) 
Tannaz Ghaderi (kanslichef) §§201-211 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-11-02 15:00 

 

Protokollet omfattar §§201-213 

 

 

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

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2022-10-26 

2022-11-03 Datum då anslag 2022-11-25 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 201 Fastställande av föredragningslistan 
§ 202 Redovisning av utredning om alternativa och kompletterande privata driftsformer av 

kulturskolepedagogisk verksamhet 
§ 203 Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden 
§ 204 Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan 
§ 205 Bordlagt ärende: Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet 
§ 206 Redovisning av uppdrag om trygghet, studiero och kunskap från välfärdsnämndens 

arbetsgrupp för skolfrågor 
§ 207 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022 
§ 208 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 2021-2022 
§ 209 Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i välfärdsnämndens myndighetsutskott, samt 

fyllnadsval 
§ 210 Delgivningar 2022 
§ 211 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 212 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 213 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 201 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 202  Dnr 2022VFN371 

Redovisning av utredning om alternativa och kompletterande 
privata driftsformer av kulturskolepedagogisk verksamhet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 november 2021 § 286 fastställdes välfärdsnämndens budget- och verksamhetsplan 
med prioriterande mål och inriktningar för 2022 för nämndens verksamhetsområden. 
Prioriterat mål för verksamhetsområdet kultur är att det ska finnas fler utförare inom 
kulturskolan.  
  
Under hösten 2022 har PricewaterhouseCoopers (PwC) på uppdrag av förvaltningen utrett hur 
fler utförare inom kulturskolan ska möjliggöras, vilket utbud och intresse som finns hos 
kulturföretagare, vad det skulle kosta samt om och hur valfriheten skulle öka intresset för 
kultur hos barn och unga. Petter Spanne, uppdragsansvarig seniorkonsult på PwC informerar 
välfärdsnämnden om utredningen på sammanträdet. 
  
Utredningen har resulterat i föreliggande slutrapport. Rapporten innehåller olika alternativa 
tillvägagångssätt för att öka antalet privata utförare. I rapporten analyseras och 
konsekvensbedöms fyra perspektiv:  

 Företagande 
 Valfrihet för barn och unga 
 Ekonomi 
 Organisation 

  
Utredningen har genomförts med stöd av enkäter, intervjuer, kommunikation och dialog med 
angränsande kommuner samt genomgång av insamlat material.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 september 2022  
 Rapport från PricewaterhouseCoopers PWC 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 203  Dnr 2022VFN369 

Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2022 § 83 att till välfärdsnämnden remittera 
motion från Patrik Linde (S), Siw Hallbert (S), Mats Werner (S) och Ulla-Karin Johansson (S) 
om reklamsatsning på Härryda kommuns boenden. Motionärerna vill att särskilda boenden i 
kommunal regi tar fram ett material som lyfter fram boendets speciella verksamhet. Materialet 
ska användas i den kommunala reklamkampanjen för att öka valfriheten för våra invånare.  
  
I februari 2022 påbörjade verksamhetsområdet vård och omsorg tillsammans med 
digitaliseringssamordnare och kommunikationsenheten ett arbete med att ta fram texter, foton 
och video för att beskriva och marknadsföra särskilda boenden i kommunal regi. Arbetet har 
ännu inte färdigställts eftersom lanseringen av kommunens nya webbplats drog ut på tiden. 
Då webbplatsen nu är lanserad återupptas arbetet. I uppdraget ingår även att ta fram 
informationsmaterial i tryckt form.  
  
Förvaltningens bedömning är att motionen bör anses vara besvarad då ett arbete med att 
marknadsföra särskilt boende i kommunal regi redan är påbörjat. När material är färdigställt 
kommer det att finnas tillgängligt på kommunens hemsida. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 204  Dnr 2022VFN224 

Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till välfärdsnämndens 
verksamhetsplan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån välfärdsnämndens budget 2023 med plan 
för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende socialtjänst samt utifrån 
övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 § 100. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån välfärdsnämndens budget 2023 med plan 
för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid, 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 2022 
§ 100.  
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Oskar Sköld (S), Inga-Lena Persson (MP), Johannes 
Backlund (SD) och Per-Olov Risman (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 192 att bordlägga ärende om mål och 
inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan. 
  
Välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar 
utarbetas av politiken och fastställs av välfärdsnämnden. I budgetdokument konkretiseras 
fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom 
beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023. 
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda Budgeten för 2023 med plan för 
perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. 

 
Beslutsunderlag 

 Välfärdsnämndens beslut om bordläggning 28 september 2022 § 192 
 Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt 

mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid, från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, 27 
september 2022. 
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 Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt 
mål och inriktningar avseende socialtjänsten, från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, 27 september 
2022. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att 
utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån 
välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar 
avseende socialtjänst samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av 
kommunfullmäktige 16 juni 2022 § 100. Vidare föreslår Maria Kornevik Jakobsson att 
välfärdsnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2023 samt perioden 2024-2027 utifrån välfärdsnämndens budget 2023 med plan 
för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid, 
samt utifrån övergripande inriktning och mål fastställda av kommunfullmäktige 16 juni 
2022 § 100.  
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Oskar Sköld (S), Inga-
Lena Persson (MP), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) i första hand att 
välfärdsnämnden bordlägger ärendet och i andra hand att välfärdsnämnden avslår Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon först kommer att ställa Siw Hallberts förslag om bordläggning 
mot att avgöra ärendet idag. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Siw Hallberts förslag om avslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Bordläggning och avgöra ärendet 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 bordlägga 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 och Siw Hallberts förslag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster, bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

Voteringslista: § 204 
Ärende: Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan,  
2022VFN224 
 
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   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), 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  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot X   
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 
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§ 205  Dnr 2022VFN227 

Bordlagt ärende: Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk verksamhet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att se över 
placeringsföreskrifterna så att kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid speglar dagens faktiska situation. Isolerat ska detta därför inte påverka de 
ekonomiska förutsättningarna. Vidare ska det förtydligas att omsorgsbehovet ska lösas i 
familjens hem. 
  

Reservation 
Inga-Lena Persson (MP), Johannes Backlund (SD) och Per-Olov Risman (SD) reserverar sig 
mot beslutet. Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oskar Sköld (S) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 september 2022 § 186 att bordlägga ärende om reviderade 
placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.  
  
Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2019 § 152 Härryda kommuns nuvarande 
placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Enligt dessa 
föreskrifter kan omsorg på övriga tider i viss mån erbjudas efter en individuell prövning. 
Föreskrifterna saknar i dagsläget kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
tid. 
  
Enligt 8 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska barn som är bosatta i Sverige och som inte har 
börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten erbjudas förskola enligt vad som 
anges i 4–7§§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger. Enligt 25 kap. 5§ skollagen ska kommunen sträva efter att 
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
  
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun bör erbjuda omsorg på obekväm tid i enlighet 
med skollagens intentioner. Förvaltningen bedömer att omsorg på obekväm tid ska kunna 
beviljas på kvällar, helger och nätter efter individuell prövning av omsorgsbehovet. 
Förvaltningen föreslår att en behovsprövning görs enligt förslag till reviderade 
placeringsföreskrifter. Förvaltningens bedömning är att 3 mnkr bör avsättas i 
välfärdsnämndens budget för att erbjuda omsorg på obekväm tid. 
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Beslutsunderlag 
 Välfärdsnämndens beslut om bordläggning 28 september 2022 § 186 
 Tjänsteskrivelse den 1 september 2022 
 Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022 
 Placeringsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige 14 november 2019 § 152 
 Gällande placeringsföreskrifter med markeringar och kommentarer med anledning av 

ändringsförslag 
 Barnkonsekvensanalys    

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) och Per-Olov Risman 
(SD) att välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens förslag, föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer reviderade Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 2022 samt att välfärdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  
Vidare föreslår Siw Hallbert (S) med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) och Per-Olov 
Risman (SD) att välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens förslag, beslutar att avsätta 3 
mnkr för att omsorg på obekväm tid ska erbjudas. Detta under förutsättning att 
kommunfullmäktige fastställer reviderade Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 2022. 
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att se 
över placeringsföreskrifterna så att kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid speglar dagens faktiska situation. Isolerat ska detta därför inte påverka de 
ekonomiska förutsättningarna. Vidare föreslår Maria Kornevik Jakobsson att det ska 
förtydligas att omsorgsbehovet ska lösas i familjens hem. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 16:46-16:50 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
välfärdsnämnden återremitterar ärendet görs det enligt Maria Kornevik Jakobssons förslag om 
återremiss. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga 
om välfärdsnämnden bifaller Siw Hallberts förslag. 
 
Maria Kornevik Jakobssons förslag om återremiss och avgörande idag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att återremittera ärendet 
Nej-röst för att avgöra ärendet idag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag 
om återremiss. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 3.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

Voteringslista: § 205 
Ärende: Bordlagt ärende: Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet,  2022VFN227 
 
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   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 7 6 0 

16 / 28



Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2022-10-26 § 205 
 

               

 

Reservation: 

Reviderade placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att samma förutsättningar och kriterier ska gälla oavsett 
vilken typ av barnomsorg den enskilde har behov av. 
 
Vidare anser vi inte att barnomsorg på obekväm arbetstid ska begränsas till att utföras i den 
enskildes hem.  
 
På grundval av ovanstående kan inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställa sig bakom den 
skrivning som ligger till grund för återremissyrkandet och reserverar sig därmed mot ovan beslut. 
 

För Socialdemokraterna 

Birgitta Berntsson 

Siw Hallbert 

Oskar Sköld 

 

För Miljöpartiet 

Inga-Lena Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 206  Dnr 2021VFN163 

Redovisning av uppdrag om trygghet, studiero och kunskap från 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors uppdrag om 
trygghet, studiero och kunskap är avslutat. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden tillsatte en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 § 4. 
Välfärdsnämnden beslutade den 28 april 2021 § 130 att ge välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
skolfrågor i uppdrag att närmare följa arbetet med de prioriterade målen: att tryggheten och 
studieron ska öka, samt att kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 
  
Som ett led i att följa grundskolans arbete med trygghet, studiero och kunskapsresultat har 
arbetsgruppen under sina sammanträden bland annat fördjupat sig i skolans lokala arbetsplan 
för elevhälsoarbete, arbetet med kränkande behandling och hur det delges till nämnden, 
kommunens likabehandlingsarbete, undervisning och måluppfyllelse, samt i PAX och PALS 
(metoder för att skapa studiero och trygghet i klassrummet). 
  
Arbetsgruppen har under sina sammanträden bland annat lyft att det är viktigt att 
förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med att alla elever ska känna sig trygga och 
respekterade, att alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla 
potential samt att inga elever ska bli diskriminerade, trakasserade eller kränkta. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 6 oktober 2022 
 Välfärdsnämndens beslut den 28 april 2021 § 130 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) att 
välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors uppdrag om 
trygghet, studiero och kunskap är avslutat. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Inga-Lena Persson (MP), föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson 
(S) och Oskar Sköld (S) att välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
skolfrågors uppdrag om trygghet, studiero och kunskap avslutas. Vidare föreslår Inga-Lena 
Persson (MP), med instämmande av Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Oskar Sköld 
(S) att välfärdsnämnden beslutar att den nya nämnden för utbildning, kultur och fritid 
uppmanas att arbeta vidare med frågan. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 17:30-17:55. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Inga-
Lena Perssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Inga-Lena Perssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Inga-Lena Perssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 4.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-10-26  

 

Voteringslista: § 206 
Ärende: Redovisning av uppdrag om trygghet, studiero och kunskap från välfärdsnämndens 
arbetsgrupp för skolfrågor,  2021VFN163 
 
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   
Anita Anger (L), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 207  Dnr 2022VFN75 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos 
för helåret 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognosen och beslutar att inte vidta 
ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsberättelse och 
prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 22,1 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 16,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,7 mnkr. I den totala prognosen 
ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I 
prognosen antas att resursen inte förbrukas. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 15,9 mnkr vilket är 3,5 mnkr lägre än budgeterat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022  
 Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2022 välfärdsnämnden 
 Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i välfärdsnämnden 2022 

  
  
Rättelse av skrivfel, i form av strykning och korrigering 2022-11-07. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 208  Dnr 2022VFN4 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 2021-
2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 2018 och syftar till att skydda den enskildes 
grundläggande rättigheter och friheter. Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet. 
Välfärdsnämnden är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer 
av välfärdsnämndens samordningsansvar. 
  
Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som leder 
till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
  
Av 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 medför en risk för de registrerades 
rättigheter och friheter ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar 
efter att den har upptäckts. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Fem personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 5 mars 2022 till och med 26 september 2022. Förvaltningen ser löpande över 
vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 september 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden 5 mars 2022 

till och med 26 september 2022 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 209  Dnr 2022VFN230 

Avsägelse från Sven Karlsson (M) som ledamot i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott, samt fyllnadsval  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden entledigar Sven Karlsson (M) från uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämndens myndighetsutskott. 
  
Välfärdsnämnden utser Evalotta Liljenzin (M) som ledamot i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott till och med den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sven Karlsson (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. Avsägelsen lämnades in den 3 oktober 2022. 
 

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

24 / 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 210  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Beslut från Skolinspektionen gällande godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning för idrotten fotboll vid gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborgs kommun 

 Bilaga till beslut från Skolinspektionen godkännande som huvudman för nationellt 
godkänd idrottsutbildning för idrotten fotboll vid gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium Göteborg i Göteborgs kommun 

 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemöte 2022-09-23 
 Beslut från Skolinspektionen gällande distansundervisning, Fagerhultsskolan 
 Beslut från Skolinspektionen gällande distansundervisning, Önnerödsskolan 
 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Mölndal i Mölndals kommun 
 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Viljan Mark Friskola i Marks kommun 
 Dataskyddsombud - Rapport, Missiv och samverkansavtal 
 Protokoll pensionärsrådet 2022-09-15 
 GR Förbundsstyrelsen - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 
 GR Förbundsstyrelsen - Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan år 2023 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022-09-19 
 Information om Pedagog Härryda 
 Informationsbrev - Skolinspektionen följer upp pandemins och fjärr- och 

distansundervisningens konsekvenser för skolan, Djupedalskolan 7-9  
 Tolk förmedling väst  - Delårsrapport 2022 
 Nyhetsbrev från kultur och fritid oktober 2022 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 211  Dnr 2022VFN26 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 12 oktober 2022, 
föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 212  Dnr 2022VFN12 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut i brådskande individärenden, fattade av ordförande 
och förordnade ledamöter finns att redovisa för perioden den 27 september till och med den 
24 oktober 2022. 
  
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, för perioden den 27 september till 
och med den 24 oktober 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-10-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 213  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 11 och 25 oktober 2022. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 11 och 25 oktober 2022 föreligger. 
 

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