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Socialnämnden 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Socialnämnden 

2023-03-08 

2023-03-16 Datum då anslag 2023-04-06 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Håkan Hammarbäck 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
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§ 47 Information om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda 

kommun 2022 
§ 48 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 2022 
§ 49 Idéburet offentligt partnerskap (IOP) gällande tillgängliggörande av fritidsverksamhet område 

funktionsstöd 
§ 50 Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 2023-

2027 
§ 51 Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll 
§ 52 Ordförandeinitiativ om uppdrag att redovisa arbetet inom äldreomsorgen kring demens och 

kompetensutveckling samt samordningen med Västra Götalandsregionen 
§ 53 Ordförandeinitiativ om uppdrag om pilotprojekt på särskilt boende 
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tjänstemän 2023 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 42 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Socialnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 43 

Anmälan om jäv 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen anmäler jäv. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 44 

Information om nämnden som dataskyddsombud 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johan Bergström, dataskyddsombud, informerar om nämnden som dataskyddsombud. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 45 

Information om barnkonventionen 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Nathalie Tapper, specialist barnkonventionen, informerar om barnkonventionen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 46 

Information om sektorn för socialtjänsts kvalitetsledningssystem 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef, informerar om sektorn för socialtjänsts 
kvalitetsledningssystem. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 47 

Information om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn 
för socialtjänst i Härryda kommun 2022 
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Oschman-Pratz, socialt ansvarig samordnare, och Linda Strandberg, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, informerar om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun 2022. 
 

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

10 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 48  Dnr 2023SOCN40 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst 
i Härryda kommun 2022  
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Härryda kommun är socialnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) framgår att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Den kommunala hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten lyder båda under samma kvalitetsledningssystem och systematiskt 
förbättringsarbete sker på ett sådant sätt att det är lämpligt att redovisning sker i en gemensam 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. 
  
I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen beskrivs: 
  

 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka kvalitet och patientsäkerhet 
 Vilka resultat som uppnåtts 

  
Under 2022 har coronapandemin fortsatt varit närvarande men fluktuerat i intensitet. 
Förebyggande smittskydd, vaccinationer och skyddsutrustning har blivit en del av vården och 
omsorgen. Lärdomar från pandemin används i det dagliga arbetet. 
En återkommande utmaning är kompetensförsörjningen, att säkerställa tillgång till personal 
med adekvat kompetens tillses genom rekrytering, samplanering, fortbildning och validering. 
Sektorn för socialtjänst i Härryda kommun verkar för rättssäkerhet i myndighetsutövning och 
utförande av insatser samt en god nära vård i samverkan internt och med externa aktörer. 
Arbetet med att följa upp externa utförare har utvecklats för att stärka kommunens insyn och 
kontroll. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 6 februari 
 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 

2022  
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2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 49  Dnr 2022SOCN12 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) gällande tillgängliggörande av 
fritidsverksamhet område funktionsstöd  
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner avtal om idéburet offentligt partnerskap, IOP, med föreningen 
Passalen för tillgängliggörande av fritidsverksamhet för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
  
Socialnämnden uppdrar åt sektorchef för sektorn för socialtjänst att tillsammans med 
sektorchef för sektorn för utbildning, kultur och fritid teckna ett gemensamt avtal. 
  
Avtal tecknas under förutsättning att förslaget också godkänns av nämnden för utbildning, 
kultur och fritid. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP), antagen av kommunfullmäktige den 
2 februari 2023 § 12 fattas beslut att teckna IOP av nämnd med ansvar för det område 
partnerskapet avser. Tillgängliggörandet av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning är angelägenheter för socialnämnd och nämnden för utbildning, kultur 
och fritid. Beslut behöver därmed fattas i vardera nämnd.  
  
Målsättningen för ett gemensamt IOP mellan föreningen Passalen och Härryda kommun samt 
Mölndals stad är att öka tillgänglighet till och inkludering i kommunens befintliga 
fritidsaktiviteter för målgrupp barn och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen 
bedömer att samverkan för tillgängliggörande av fritidsverksamhet inom området 
funktionsstöd gynnar alla berörda parter och föreslår därför att socialnämnden godkänner det 
gemensamma avtalet.  
  
Nämnden för utbildning, kultur och fritid behandlar ärendet på sitt sammanträde den 14 mars 
2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 februari 2023  
 Förslag på överenskommelse om IOP; Föreningen Passalen, Härryda kommun, 

Mölndals stad 
 

13 / 25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 50  Dnr 2023SOCN60 

Socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt 
investeringsbudget 2023-2027  
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsplan 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 
samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027.  
  
Socialnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsplan för 2023-
2025. 
  
Socialnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 beslut om Budget 2023 med plan för perioden 
2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Den 26 oktober 2022 §204 
beslutade välfärdsnämnden om Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och 
inriktningar avseende socialtjänst, samt gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta 
verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplanen fastställdes av välfärdsnämnden i november 
2022.  
  
Valet i september 2022 innebar att ett nytt budgetbeslut behöver fattas av den nytillträdda 
fullmäktigeförsamlingen. Den 15 december 2022 §203 fattade därför kommunfullmäktige ett 
nytt beslut om Budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för 
Härryda kommun. Anslagen fastställdes per nämnd och kommunfullmäktige fastställde mål 
och inriktningar till välfärdsnämnden. Beslutet innebar vissa förändringar jämfört med 
beslutet den 16 juni. 
  
Socialnämnden uppdrog den 8 februari 2023 §32 åt förvaltningen att komplettera befintlig 
verksamhetsplan för 2023 utifrån dokumentet Socialnämndens budget 2023 med plan för 
perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar där socialnämnden tagit hänsyn till 
fullmäktiges uppdrag från 15 december 2022. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på 
verksamhetsnivå samt investeringar 2023-2027 på projektnivå ingår. I verksamhetsplanen 
ingår plan för genomförande av socialnämndens mål och inriktningar för perioden. De extra 
resurser som tillsköts socialnämnden i kommunfullmäktiges decemberbudget kan nyttjas av 
verksamheterna först när erforderliga politiska beslut fattats. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 februari 2023 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025 
 Socialnämndens beslut 8 februari §32 
 Skrivelse från Röd-Grön samverkan om uppdrag att uppdatera förslag till 

socialnämndens verksamhetsplan med driftbudget för 2023-2025 samt 
investeringsbudget 2023-2027 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 51  Dnr 2023SOCN67 

Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll  
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att det sektorsövergripande riskområdet 
klimatanpassningsarbete genomsyrar alla delar och blir synligt i arbetet med att undanröja och 
förebygga riskerna i samhället. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I kommunallagens 6 kapitel Styrelsen och övriga nämnder, fastställs under första paragrafen 
styrelsens uppgift att ”leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter” samt 
”ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet”. 
  
Reglemente för intern kontroll anger nämndernas ansvar för intern kontroll utifrån 
kommunallagens bestämmelser. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt pekar på 
styrelsens helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning 
och ”syftar till att tydliggöra hur kommunstyrelsen ska fullgöra sitt ansvar, underlätta vid 
planering av uppsikt samt klargöra förväntningarna på styrelsen, nämnder och bolag vad 
gäller uppsiktsplikten”. 
  
I förvaltningens gemensamma arbete med att ta fram en plan för intern kontroll har en 
riskidentifiering genomförts där 11 riskområden identifierades. Bland de elva riskområden 
återfinns Klimatanpassningsarbete. Förvaltningen påpekar vikten av att särskilja 
riskidentifieringen som är åtgärdsfokuserad och planen för intern kontroll som är revisionen 
av existerande och genomförda åtgärder för att hantera risker (se till exempel tjänsteskrivelse 
2011UKFN5 003). 
  
Trots att Klimatanpassningsarbete är identifierat som en av de 11 riskområden som bedöms 
vara de viktigaste ur ett förvaltningsövergripande perspektiv, har ingen nämnd ännu valt ut 
klimatanpassning som viktigast ur sektorns perspektiv. Sett ur kommunens ansvar för att bidra 
till Parisavtalets överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser, genomförande av 
de globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030, kriget i Ukraina och det 
säkerhetspolitiska läget med bland annat energiförsörjning menar vi att 
Klimatanpassningsarbetet borde finnas med i de utvalda områdena för intern kontroll. 
Klimatanpassningsarbetet med inriktning på inte minst energiförsörjning spänner självklart 
kring alla sektorer och något som måste skärpas inför kommande år. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Röd-Grön samverkan om plan för internkontroll, inkom 8 februari 2023 
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 Socialnämndens beslut om bordläggning 8 februari 2023 § 33 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kajsa Lackovic (S) föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillse att det 
sektorsövergripande riskområdet klimatanpassningsarbete genomsyrar alla delar och blir 
synligt i arbetet med att undanröja och förebygga riskerna i samhället. 
  
Eva Karlsson (M) föreslår att socialnämnden avslår förslaget utifrån att 
klimatanpassningsarbete inte ingår i socialnämndens huvuduppdrag. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer att ställa Kajsa Lackovics förslag mot Eva Karlssons 
förslag. 
  
Socialnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Kajsa Lackovics och Eva Karlssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller Eva 
Karlssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Eva Karlssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Kajsa Lackovics förslag 
  
Med 5 nej-röster och 4 ja-röster, bifaller socialnämnden Kajsa Lackovics förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningsbilaga 1. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Socialnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2023-03-08  

 

Voteringslista: § 51 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om plan för intern kontroll,  2023SOCN67 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Kajsa Lackovic (S), vice ordförande  X  
Eva Karlsson (M), 2:e vice ordförande X   
Tommy Brundin (M), ledamot X   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Marie Davidsson (V), ledamot  X  
Danuta Wahlberg (SD), ersättare  X  
Resultat 4 5 0 
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§ 52  Dnr 2023SOCN79 

Ordförandeinitiativ om uppdrag att redovisa arbetet inom 
äldreomsorgen kring demens och kompetensutveckling samt 
samordningen med Västra Götalandsregionen  
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att redovisa hur man arbetar inom äldreomsorgen 
kring demens, kompetensutveckling och samordning kring demens med Västra 
Götalandsregionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) initierar ett ärende om uppdrag att redovisa arbetet inom 
äldreomsorgen kring demens och kompetensutveckling samt samordningen med Västra 
Götalandsregionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson (C) om uppdrag att redovisa arbetet inom 

äldreomsorgen kring demens och kompetensutveckling samt samordningen med 
Västra Götalandsregionen, 24 februari 2023  
 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att 
redovisa hur man arbetar inom äldreomsorgen kring demens, kompetensutveckling samt 
samordningen med Västra Götalandsregionen. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 53  Dnr 2023SOCN80 

Ordförandeinitiativ om uppdrag om pilotprojekt på särskilt boende  
 
Beslut 
Socialnämnden bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) initierar ett ärende om uppdrag om pilotprojekt på särskilt 
boende. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson (C) om uppdrag om pilotprojekt på särskilt 

boende, 24 februari 2023 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att socialnämnden bordlägger ärendet. 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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2023-03-08 
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§ 54  Dnr 2023SOCN78 

Initiativärende om uppdrag om familjecentral i Rävlanda  
 
Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur och när en familjecentral i Rävlanda 
kan komma till. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Eva Karlsson (M) initierar ett ärende om uppdrag om familjecentral i Rävlanda. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Eva Karlsson (M) om uppdrag om familjecentral i Rävlanda, 27 

februari 2023 
 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Karlsson (M) föreslår att socialnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur och när 
en familjecentral i Rävlanda kan komma till. 
 
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 55  Dnr 2023SOCN23 

Delgivningar 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden delges följande: 
  

 Samordningsförbundet Insjöriket Styrelseprotokoll den 9 februari 2023 
 Årsrapport Ungdomsmottagningar Bohuslän Södra 2022 
 Beslut av utbetalning av ekonomisk ersättning för personlig assistans 
 Statistiska uppgifter per den 31 december 2022 
 Rekrytering av nya medarbetare till äldreomsorgen 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet den 23 februari 2023 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 56  Dnr 2023SOCN14 

Anmälan av delegationsbeslut från socialnämndens 
myndighetsutskott 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 21 februari och 7 mars 2023. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 21 februari och 7 mars 2023 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-03-08 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 57  Dnr 2023SOCN15 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän 2023  
 
Beslut 
Socialnämnden noterar att inga beslut i brådskande individärenden, fattade av ordförande och 
förordnade ledamöter finns att redovisa för perioden den 6 februari 2023 till och med den 6 
mars 2023. 
  
Socialnämnden 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 6 februari 2023 till och med den 6 mars 2023. 
 

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