
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-12-19 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön, kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-18:30 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Kristina Andrén (M) 
Anita Anger (L) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova Valkova (M)  ersätter Sven Karlsson (M) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Ulrika Nordenstam (M) 
Kersti Lagergren (M)  ersätter Inger Axelsson (KD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Peter Herrmann (L) §§236-249 
Gun Wågsjö (C) §§236-249 
Elin Germgård (C) §§236-249 
Jan Gustavsson (KP) §§236-249 
Oskar Sköld (S) §§236-249 
Kristin Arplöw (S) §§236-249 
Kajsa Lackovic (S) §§236-249 
Jenny Spiik (SD) §§236-249 
 
Övriga närvarande 
Patrik Linde (S) (adjungerad, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande) §§236-240 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§236-249 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§236-249 
Sara Friedrichsen CSG (personalföreträdare) §§236-249 
Peter Lönn (kommundirektör) §§236-249 
Päivi Malmsten (sektorschef utbildning, kultur och fritid) §§236-249 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§236-249 
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Anders Pettersson (personalchef) §§236-249 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§236-249 
Pernilla Wallén (administrativ chef) §§236-237 
Mats Carlsson (förvaltningschef förbo) §§236-237 
Thomas Byström (kommunjurist) §238 
Håkan Hammarbäck (nämndskreterare) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Mats Rosendahl (planeringsledare) §§239-240 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) §238 
Hans Frimanson (verksamhetschef Härryda framtid) §§236-237 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-12-22 15:00 

 

Protokollet omfattar §§236-251 

 

 

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 

2022-12-19 

2022-12-23 Datum då anslag 2023-01-16 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 236 Fastställande av föredragningslistan 
§ 237 Information om boende för nyanlända och ukrainska flyktingar 
§ 238 Information om Attendo Säteriet 
§ 239 Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap 
§ 240 Godkännande av särskilda avtal med ideella föreningar 
§ 241 Verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som sker inom 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda kommun 
§ 242 Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 
§ 243 Avtalsuppföljning av LOV-utförare inom hemtjänst i ordinärt boende 
§ 244 Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för kommunikation och marknadsföring av 

kommunens utmärkelser och priser 
§ 245 Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 2022 
§ 246 Delgivning av synpunkter på remissversionen av samverkansavtal Familjecentraler & 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland (VGR) 
§ 247 Delgivningar 2022 
§ 248 Initiativärende om familjecentraler 
§ 249 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 250 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 251 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 236 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Information om Attendo Säteriet, tas upp som ärende 3. 
 Nytt ärende, Delgivningar 2022, tas upp som ärende 12. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 237 

Information om boende för nyanlända och ukrainska flyktingar 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Pernilla Wallén, administrativ chef på sektorn för socialtjänst, Hans Frimansson, 
verksamhetschef för Härryda framtid, och Mats Carlsson, förvaltningschef på Förbo, 
informerar om boende för nyanlända och ukrainska flyktingar. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 238 

Information om Attendo Säteriet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör Martin Filin Karlsson, enhetschef beställarenheten, och Thomas 
Byström, kommunjurist, informerar om Attendo Säteriet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 239  Dnr 2022VFN234 

Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förslag till Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. 
  
Välfärdsnämnden tillstyrker att kommunfullmäktige fastställer riktlinjen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Rosendahl, planeringsledare på föreningsservice, informerar i ärendet. 
  
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2022 § 206 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 
fram förslag till riktlinje för idéburet offentligt partnerskap. Kommunstyrelsen beslutade även 
att Välfärdsnämnden samt kommunens olika råd ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget 
innan ärendet kommer upp för beslut. 
  
Förvaltningen bedömer att uppdraget att ta fram förslag till riktlinje för idéburet offentligt 
partnerskap är fullgjort. 
  
IOP är en samverkansmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och offentliga 
aktörer. IOP kan komma i fråga för samhällsutmaningar där flera aktörer behövs för lösningen 
och som ofta kräver långsiktigt arbete.  
  
Förvaltningens förslag till riktlinje innehåller anvisningar, rekommendationer och 
vägledningar för IOP samt en checklista för första bedömning.  
  
Samråd har skett med rådet för idéburna organisationer (RFIO) den 8 juni 2022 kring 
uppdragets inriktning. Kommunstyrelsens rådgivande organ har under perioden 17 augusti till 
13 oktober haft möjlighet att yttra sig över förslaget. Förslaget har justerats efter inkomna 
synpunkter. Ytterligare samråd har skett med RFIO den 17 oktober utifrån förvaltningens 
förslag.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 november 2022 
 Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
 Rådens synpunkter och förvaltningens kommentar 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 240  Dnr 2022VFN352 

Godkännande av särskilda avtal med ideella föreningar  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner 17 särskilda avtal med ideella föreningar enligt förvaltningens 
förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mats Rosendahl, planeringsledare på föreningsservice, informerar i ärendet. 
 
Kommunfullmäktige antog strategi och regler för stöd till ideella föreningar och folkbildning 
den 15 oktober 2020 § 189. En av de nya stödformerna är särskilda avtal. Särskilda avtal sluts 
när en organisations verksamhet bedöms vara av särskilt stor samhällelig betydelse av 
exempelvis demokratiska eller geografiska skäl. 
  
Förvaltningen föreslår följande 17 avtal: 
  

1. Avtal med Föreningsarkivet om arkiv. 
2. Avtal med Nysäters fritids och intresseförening om skötsel av badplats. 
3. Avtal med CK Rävlanda om cykelspår. 
4. Avtal med Friluftsfrämjandet om cykelspår. 
5. Avtal med Sjövalla FK om cykelspår. 
6. Avtal med Göteborgs orienteringsförbund om IP Skogen. 
7. Avtal med Sjövalla FK om skateboardanläggning. 
8. Avtal med Hindås skidklubb om skidspår. 
9. Avtal med OK Landehof om skidspår. 
10. Avtal med Härryda IF om övergångsstöd. 
11. Avtal med Mölnlycke ryttarsällskap om övergångsstöd. 
12. Avtal med SPF Vintergäcken om övergångsstöd. 
13. Avtal med Benareby aktivitetsförening om samlingslokal. 
14. Avtal med IFK Hällingsjö om samlingslokal. 
15. Avtal med Skårtorp fritidsförening om samlingslokal. 
16. Avtal med Södra Landvetters kommunalförening om samlingslokal. 
17. Avtal med Sörtorpa fritidsförening om samlingslokal. 

  
Avtalen finansieras inom budgeten för ordinarie föreningsstöd. En utvärdering av avtalen 
föreslås i samband med den samlade utvärderingen av det nya stödet 2023. 
  
Förvaltningens samlade bedömning är att föreslagna avtal svarar mot den politiska 
inriktningen för denna stödform. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 15 november 2022 
 Särskilda avtal 1-17 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 oktober 2020 § 189, Strategi och regler för stöd till 

ideella föreningar och folkbildning 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 241  Dnr 2022VFN246 

Verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- och 
sjukvårdsinsatser som sker inom grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola i Härryda kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Susanne Sylvan till verksamhetschef med samlat ledningsansvar för 
hälso- och sjukvårdsinsatser som sker inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Härryda kommun. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen utsåg den 25 maj 2015 § 202 en verksamhetschef med ledningsansvar för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom grundskola och grundsärskola av 
kommunstyrelsen. Den 27 augusti 2018 § 307 utsåg kommunstyrelsen en verksamhetschef för 
den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola av kommunstyrelsen.  
  
Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det inom all hälso- och 
sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det samlade 
ledningsansvaret. Den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola utgör sådan hälso- och sjukvård där det 
ska finnas en verksamhetschef. Det är vårdgivaren som ansvarar för att utse en 
verksamhetschef. Vårdgivare är välfärdsnämnden. 
  
Besluten om verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen är personbundna och med 
anledning av pensionsavgångar behöver ny verksamhetschef utses. Förvaltningen föreslår att 
ledningsansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser inom grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola ska samlas inom ett och samma uppdrag. Förvaltningen 
föreslår att Susanne Sylvan utses till verksamhetschef med samlat ledningsansvar för hälso- 
och sjukvårdsinsatser inom grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola i 
Härryda kommun. Susanne Sylvan är utbildad sjuksköterska och verksam som enhetschef för 
elevhälsans medicinska insats.  
  
En verksamhetschef inom hälso- och sjukvården har det samlade ledningsansvaret för 
verksamheten och kan inte överlåta detta ansvar på annan befattningshavare. 
Verksamhetschefen skall själv eller genom att anlita personer med lämplig kompetens se till 
att det medicinska omhändertagandet av elever tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och 
god vård. Det finns inga formella krav på att verksamhetschefen har hälso- och 
sjukvårdsutbildning men verksamhetschefen får inte bestämma över diagnostik eller vård och 
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behandling om han eller hon inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. I vissa 
enskilda fall får verksamhetschefen mot bakgrund av sin kompetens överlåta åt annan att 
fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 
  
Verksamhetschef för hälso- och sjukvård är en titel som används i hälso- och sjukvårdslagen 
och skall särskiljas från den verksamhetschef som har fullt ansvar för de olika verksamheterna 
inom sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
  
Riksdagen fattade den 21 juni 2022 beslut om att byta namn på särskola till anpassad skola. 
Från och med den 2 juli 2023 benämns därmed grundsärskola och gymnasiesärskola istället 
anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. När ändringen trätt i kraft kommer även 
titeln för verksamhetschefen att ändras.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 november 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 242  Dnr 2022VFN227 

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer reviderade Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet 2022. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
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. 
  
Den 26 oktober 2022 § 205 redovisade förvaltningen ett nytt förslag på reviderade 
placeringsföreskrifter för att definiera kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på 
obekväm tid samt på vilka grunder behovsprövningar ska göras. I samband med detta 
beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet till förvaltningen för att se över 
placeringsföreskrifterna så att kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid speglar dagens faktiskt situation. Isolerat ska detta därför inte påverka de 
ekonomiska förutsättningarna. Vidare fick förvaltningen i uppdrag att förtydliga att 
omsorgsbehov ska lösas i familjens hem. 
  
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 de kriterier som finns i förslag till 
reviderade placeringsföreskrifter. Förvaltningen bedömer vidare att en upphandling av 
barnpassningstjänster i hemmet bör genomföras.  
  
Då det i dagsläget saknas uppgifter om det totala behovet i kommunen är de framtida 
kostnaderna svårbedömda. Förvaltningen bedömer att det föreslagna tillägget om omsorg på 
obekväm tid i föreskrifterna kan göra att fler familjer uppmärksammas på att möjligheten 
finns och att kostnaderna därmed kommer att öka.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 november 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 26 oktober 2022 § 205 Reviderade föreskrifter för förskola, 

fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 
 Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022 
 Placeringsföreskrifter, antagen av kommunfullmäktige 14 november 2019 § 152 
 Gällande placeringsföreskrifter med markeringar och kommentarer med anledning av 

ändringsförslag 
 Barnkonsekvensanalys 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 243  Dnr 2022VFN179 

Avtalsuppföljning av LOV-utförare inom hemtjänst i ordinärt boende  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En avtalsuppföljning är genomförd som omfattar insatsen hemtjänst i ordinärt boende, 
upphandlad enligt lag (208:962) om valfrihetssystem (LOV). 
  
I de krav som följts upp har inga brister noterats som föranlett behov av åtgärd med 
uppföljningskrav.  
  
Förvaltningen bedömer att samtliga kontrollerade krav i den genomförda avtalsuppföljningen 
uppfylls av leverantören. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 november 2022  
 Avtalsuppföljningsrapport för avtal 2012KS789, Aida vårdservice 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 244  Dnr 2022VFN155 

Redovisning av uppdrag att ta fram en plan för kommunikation och 
marknadsföring av kommunens utmärkelser och priser  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar Plan för kommunikation och marknadsföring av kommunens 
utmärkelser och priser. Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed 
avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 9 mars 2022 § 40 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
plan för kommunikation och marknadsföring av kommunens utmärkelser och priser, i syfte att 
ytterligare öka utmärkelsernas attraktionskraft och därmed antalet ansökningar och 
nomineringar. 
  
Förvaltningen har utarbetat en gemensam kommunikationsplan med målet att öka tydligheten 
med kommunens ambitioner med priserna, skapa bättre genomslag för kommunikationen, få 
in fler nomineringar samt en ökad kostnadseffektivitet. Förvaltningen föreslår att uppdraget 
därmed förklaras fullgjort.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 10 november 2022 
 Plan för kommunikation och marknadsföring av kommunens utmärkelser och priser, 8 

november 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 9 mars 2022 § 40 Redovisning av uppdrag om översyn av 

belopp för kommunens utmärkelser och priser samt beslut om prisbelopp och 
kommunikationsinsats 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 245  Dnr 2022VFN75 

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 
2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 27,4 mnkr. Sektorn för 
socialtjänst avviker positivt med 22,1 mnkr och sektorn för utbildning, kultur och fritid med 
3,6 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 12,7 mnkr vilket är 6,7 mnkr lägre än budgeterat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 oktober 2022 
 Månadsprognos per oktober 2022, välfärdsnämnden 

 

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

18 / 26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 246  Dnr 2022VFN20 

Delgivning av synpunkter på remissversionen av samverkansavtal 
Familjecentraler & familjecentralsliknande verksamheter i Västra 
Götaland (VGR)  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Remissversionen av samverkansavtal Familjecentraler & familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland (VGR) - gemensamma synpunkter 

 Svar på synpunkter gällande remiss angående samverkansavtal för familjecentraler 
  
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 247  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Avslutningsavtal Attendo Säteriet 
 LOV-avtal Attendo Säteriet underskrivet 
 Beslut LOV Attendo Säteriet 
 Uppföljningsbeslut regelbunden tillsyn, Fagerhultsskolan 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 248  Dnr 2022VFN469 

Initiativärende om familjecentraler  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att en övergripande koordinator tillsätts för att tydliggöra uppdrag 
och förväntningar för såväl styrgrupperna som familjecentralens medarbetare. Koordinatorn 
ska leda utvecklingsarbetet och samordna insatser och innehåll samt kontinuerligt följa upp 
hur arbetet fortskrider. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Evalotta Liljenzin (M) initierade ett ärende om familjecentraler daterat den 8 december 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Evalotta Liljenzin (M) om familjecentraler, 8 december 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Evalotta Liljenzin (M) föreslår med instämmande av Per-Olov Risman (SD) och Kersti 
Lagergren (M) att välfärdsnämnden beslutar att en övergripande koordinator tillsätts för att 
tydliggöra uppdrag och förväntningar för såväl styrgrupperna som familjecentralens 
medarbetare. Koordinatorn ska leda utvecklingsarbetet och samordna insatser och innehåll 
samt kontinuerligt följa upp hur arbetet fortskrider. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att närmare utreda frågan om den föreslagna 
koordinatorn samt kostnader och omfattning hur en sådan tjänst harmonierar med skrivelsen i 
det kommande samverkansavtalet med regionen. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:01-18:10, 18:16-18:19 
 

Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer att ställa återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om 
välfärdsnämnden återremitterar ärendet görs det enligt Siw Hallberts förslag om återremiss. 
Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden fråga om 
välfärdsnämnden bifaller Evalotta Liljenzins förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.   
 
Återremiss 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 återremittera ärendet 
 
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
 
Evalotta Liljenzins förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Evalotta Liljenzins förslag och finner att så 
sker.  
  
  
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-12-19  

 

Voteringslista: § 248 
Ärende: Initiativärende om familjecentraler,  2022VFN469 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Anita Anger (L), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Katia Petkova Valkova (M), ersättare X   
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Kersti Lagergren (M), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 249  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 5 december 2022, 
föreligger. 
 

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

24 / 26



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 250  Dnr 2022VFN12 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande individärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter. Förteckning över anmälda beslut daterad den 19 
december 2022 för perioden den 22 november till och med den 18 december 2022, föreligger. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av 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. Förteckning 
över anmälda beslut daterad den 19 december 2022 för perioden den 22 november till och 
med den 18 december 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-12-19 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 251  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 5 och 19 december 2022. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 5 och 19 december 2022 föreligger. 
 

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