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 Datum   
 2022-10-06   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN163 610 

 

 

 

Redovisning av uppdrag om trygghet, studiero och kunskap från 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors 
uppdrag om trygghet, studiero och kunskap är genomfört och därmed 
avslutat. 
 
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 
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Ärendet 
I välfärdsnämndens verksamhetsplan fastställd den 18 november 2020 § 268 
anges de politiska inriktningarna att verksamheten ska sträva mot att bli 
Sveriges bästa grundskola, att alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska 
utmanas för att utvecklas och att kunskapsresultaten ska öka. Vidare ska 
skolutveckling drivas i samverkan mellan politik, förvaltning och 
personalföreträdare. I välfärdsnämndens verksamhetsplan anges två mål för 
verksamhetsområdet grundskola: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

 
Utifrån ovanstående beslutade välfärdsnämnden den 28 april 2021 § 130 att 
ge välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor i uppdrag att närmare följa 
förvaltningens arbete med de prioriterade målen; att tryggheten och 
studieron ska öka, samt att kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 
 
Under 2020-2022 har arbetsgruppen genomfört verksamhetsbesök 
regelbundet i både förskolan och grundskolan. Syftet har varit att 
huvudmannen ska komma verksamheten närmre och ta del av arbetet med 
läroplanens mål. Genom besöken har arbetsgruppen i dialog med rektorerna, 
personal och elever fått kunskap om och förståelse för målen för 
verksamheten och verksamhetens uppdrag, liksom för system, strukturer 
och arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet på för- och grundskolor i 
Härryda kommun.  
 
Som ett led i att följa grundskolans arbete med trygghet, studiero och 
kunskapsresultat har arbetsgruppen även under sammanträdena fördjupat sig 
i och inhämta information från förvaltningen inom följande områden: 

 Elevhälsoplan och skolans lokala arbetsplan för elevhälsoarbete 
 Arbetet med kränkande behandling och hur det delges till nämnden 
 Kommunens likabehandlingsarbete 
 Problematisk skolfrånvaro 
 Undervisning och måluppfyllelse 
 PAX och PALS i skolan (metoder för att skapa studiero, trivsel och 

trygghet i klassrummet) 
 Rektorsorganisationens utformning och arbete  
 Särskola, träningsskola och gymnasiesärskola 
 Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) – modersmålsundervisning, 

studiehandledning samt introduktion för nyanlända förskolebarn och 
skolelever. 
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Arbetsgruppen har under sammanträdena bland annat lyft att det är viktigt 
att förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med:  

 att alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. 
 att alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla 

sin fulla potential. 
 att inga elever ska bli diskriminerade, trakasserade eller kränkta. 
 att fokus ligger på det förebyggande och främjande arbetet.  
 att det inte blir onödig dokumentationsbörda.  
 att tillvarata skolbibliotekens betydelse för språk- och läsutveckling. 
 utbyte mellan skolorna av framgångsrikt arbete med trygghet och 

studiero. 
 kontinuitet i ledarskapet och hos lärare. 
 rektorsgruppens roll.  
 de vuxnas ansvar i elevernas närhet.  
 att kompensera utifrån analysen kring de olika förutsättningar som 

elever har.* 
 språkutvecklande arbetssätt. 

 
Välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor anser att uppdraget är utfört 
och kan redovisas till välfärdsnämnden.  
 
 
 
 
 
Maria Kornevik Jakobsson 
Ordförande i välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Inga-Lena Persson (MP) föreslår följande formulering i skrivelsen:  
Arbetsgruppen har under sammanträdena bland annat lyft att det är viktigt att förvaltningen 
fortsätter utveckla arbetet med att analysera tänkbara orsaker av betydelse för skolresultaten för att 
hitta metoder för att öka måluppfyllelsen.  
 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av, Katia Petkova (M), Inger Axelsson 
(KD), Siw Hallbert (S) och Kristin Arplöw (S) följande formulering i skrivelsen:  
Arbetsgruppen har under sammanträdena bland annat lyft att det är viktigt att förvaltningen 
fortsätter utveckla arbetet med att kompensera utifrån analysen kring de olika förutsättningar som 
elever har.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 130  Dnr 2021VFN163 

Uppdrag till välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor om 
trygghet, studiero och kunskap  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden uppdrar åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor att närmare följa 
arbetet med de prioriterade målen: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

  
Uppdraget ska redovisas till välfärdsnämnden senast i december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden inrättade en arbetsgrupp för skolfrågor den 5 februari 2020 § 4 och gav 
även arbetsgruppen ett antal uppdrag. Välfärdsnämnden beslutade den 18 november 2020 § 
278 att välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågors uppdrag var genomförda och därmed 
avslutade. 
  
Vidare beslutade välfärdsnämnden den 18 november 2020 § 278 att förlänga arbetsgruppens 
uppdragsperiod till den 31 december 2022, så att välfärdsnämnden vid behov skulle kunna ge 
uppdrag åt välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor. 
  
Kommunfullmäktige har beslutat att välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med 
utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i enlighet med politiskt beslutade 
inriktningar och beslut. 
  
I välfärdsnämndens verksamhetsplan fastställd den 18 november 2020 § 268 anges de 
politiska inriktningarna att verksamheten ska sträva mot att bli Sveriges bästa grundskola, att 
alla elever, utifrån sina förutsättningar, ska utmanas för att utvecklas och att 
kunskapsresultaten ska öka. Vidare ska skolutveckling drivas i samverkan mellan politik, 
förvaltning och personalföreträdare. 
                                                                       
I välfärdsnämndens verksamhetsplan anges två mål för verksamhetsområdet grundskola: 

 Tryggheten och studieron ska öka 
 Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

  
Utifrån ovanstående föreslås välfärdnämndens arbetsgrupp för skolfrågor få i uppdrag att 
närmare följa arbetet med de prioriterade målen; tryggheten och studieron ska öka, samt 
kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Arbetsgruppen ska genomföra studiebesök för att följa enskilda skolors arbete. Arbetsgruppen 
ska dessutom tillsammans med förvaltningen utveckla ett sätt att ge bättre analysunderlag 
angående kränkande behandlingar för nämnden. Arbetet bör främst koncentreras på: 

 En differentiering av inkomna anmälningar i typ och allvarlighetsgrad. 
 En uppföljningsmodell för utvärdering av gjorda åtgärder. 

  
Arbetsgruppen föreslås arbeta med uppdraget under resten av mandatperioden. Arbetsgruppen 
sammanträder på dag och tid som arbetsgruppen bestämmer. Uppdraget föreslås redovisas till 
välfärdsnämnden senast i december 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från ordförande i välfärdsnämnden 17 mars 2021 

 

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