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Rådet för idéburna organisationers 
årsrapport 2022 

Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna 

organisationer i kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör 

rådens intresseområden inom såväl kommunstyrelsens som 

välfärdsnämndens ansvarsområde. Dialog mellan rådet och styrelse/nämnd 

breddar och fördjupar beslutsunderlag och skapar förståelse och förtroende. 

Rådet har under 2022 fortsatt sitt arbete med att verka för ökade möjligheter 

att synliggöra och stärka de idéburna organisationernas roll som röstbärare, 

liksom deras möjligheter att utgöra en självständig och viktig aktör inom 

välfärdsutvecklingen.  

Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till 

kommunstyrelsen och välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är 

möjligt ges tillfälle att inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets 

intresseområden. 

 

Rådet har under 2022 bland annat fått information om: 

• Budgetprocessen 

• Hållbarhetsstrategiskt program 

• Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

• Övergripande mål och budgetramar 

• Trygghetsvandring i Landvetter Centrum 

• Mål och inriktningar till verksamhetsplanerna 
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Den 2 februari 2022 informerade rådets presidium rådet om idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) och initierade frågan om att införa IOP i 

Härryda kommun.  

IOP är ett komplement till föreningsbidrag och offentliga upphandlingar och 

ett försök att skapa en medelväg mellan dem. Målet med IOP var och är att 

skapa möjligheten för civilsamhällets föreningar att samarbeta med 

offentliga aktörer i en roll som jämlika partners 

Rådet lämnade därefter över en skrivelse till kommunstyrelsen rörande 

införandet av IOP. Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj 2022 att ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett förslag till riktlinje för idéburet 

offentligt partnerskap. Den 7 september presenterade förvaltningen sitt 

förslag till riktlinje för idéburet offentligt partnerskap för rådet och rådet 

beslutade att lämna sina synpunkter på förvaltningens förslag. Den 12 

januari 2023 förklarade kommunstyrelsen uppdraget att ta fram riktlinje 

genomfört och därmed avslutat och den 2 februari 2023 antog 

kommunfullmäktige riktlinje för idéburet offentligt partnerskap.  

 

Övrigt under 2022 

Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna 

möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen.  

Under de två öppna mötena den 19 april i Landvetters kulturhus och den 14 

november i Mölnlyckes kulturhus tog rådet upp följande punkter på 

agendan: Härryda kommuns program för hållbar utveckling, idéburet 

offentligt partnerskap (IOP) och information om kultur- och fritids 

verksamhet. På det senaste öppna mötet nominerade även mötesdeltagarna 

nya föreningar och föreningsrepresentanter för mandatperioden 2023–2024.  

På samtliga sammanträden under 2022 har rådet fått information om 

ärenden som har behandlats på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens 

sammanträden som rör rådets intresseområden. 

Protokollen från rådet för idéburna organisationer delges kommunstyrelsen 

och nämnden för utbildning och kultur samt finns tillgängliga för 

verksamheterna i förvaltningen på kommunens intranät, IDA. 

 

Håkan Eriksson,  

Ordförande i rådet för idéburna organisationer 

 

Jan Linde 

Vice ordförande i rådet för idéburna organisationer 
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Pensionärsrådets årsrapport 
2022 
Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och företrädare för 
pensionärsorganisationerna.  

Rådet är ett referensorgan i frågor som berör pensionärer inom såväl 
kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet är en 
viktig kanal till de äldre i samhället och det är därför angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

Pensionärsrådet har under 2022 arbetat med att belysa frågor som berör de 
äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året framförallt 
lyft fram frågor gällande livskvalitén och tryggheten för äldre. 

 
Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på: 
• Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022–2035 
• Verksamhetsberättelse 2021 för verksamhet hälsa och bistånd samt 

vård och omsorg 
• Landvetter stadsbyggnadsstudie  
• 2 detaljplaner 
• Förslag till beslut i kommunfullmäktige om övergripande mål och 

budgetramar för kommande år 
• En satsning på en trygghetsvandring i syfte att öka tryggheten i 

kommunen, vilket har varit ett av kommunstyrelsens mål och 
inriktningar för 2022 

• Taxa och avgifter för insatser inom hemtjänst, kommunal hälso-och 
sjukvård mm 

• Samråd kring förvaltningens förslag på riktlinje för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP)  

• Majoritetens förslag till prioriterade mål och inriktningar till 
verksamhetsplanerna 

 
Rådet har fått information om: 
• Revisorernas arbete under 2021 
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• Verksamhetsberättelse 2021 för verksamheten för vård och omsorg 
samt verksamheten för hälsa och bistånd 

• Palliativt resursteam 
• Rådets årsrapport 2021 
• Resultat i brukarundersökning gällande äldreomsorgen 
• Attendos äldreboende på säteriet 
• Lokalresursplanering för socialtjänsten 
• Kvalitet inom vård och omsorg 
• Taxor och avgifter i socialtjänsten 
• Förslag till verksamhetsplan för kommande år 
• Gåfotboll i Landvetter IS för seniorer 
• Hemtjänstindex 
• Öppna jämförelser kring hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

kvalité 
• Kommunens nya webbplats 

 
Rådet har bland annat delgetts: 
• Samtliga protokoll från rådet för tillgänglighet och delaktighet 2022 
• Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 2023–

20275 (2027) 
• Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021  
• Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
• Befolkningsprognos 2022–2031 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Kommunstyrelsen 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Socialnämnden 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Nämnden för utbildnings, kultur och 

fritid 
• Lokalresursplan 2023–2027 

 
Pensionärsrådets namn 
Organisationerna i rådet har under året initierat ett ärende om att byta rådets 
namn från pensionärsrådet till seniorrådet. Organisationerna har även 
efterfrågat att rådets namn ska bytas vid en framtida revidering av 
pensionärsrådets instruktion. Vidare har rådet efterfrågat samråd vid 
revideringen. 
 
Övrigt under 2022 
Verksamhetschef för äldreomsorg och verksamhetschef för hälsa och 
bistånd, har deltagit vid sammanträden under året och informerat om 
aktuella frågor inom verksamheterna. 

Page 440 of 771



  
 
 
 

  

 

 

På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som det 
beslutats om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden 
och som berör rådets intresseområden. 

Protokollen från pensionärsrådet sammanträde har delgetts rådet för 
tillgänglighet och delaktighet, kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och finns 
tillgängliga för verksamheterna på kommunens intranät, IDA. Från och med 
2023 kommer dessa även finnas tillgängliga på kommunens webbplats.  

 
Mölnlycke 2023-02-01 
 
Kersti Lagergren, 
Ordförande  
 
Agneta Ehrenborg 
Vice ordförande  
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Brottsförebyggande rådets 
årsrapport 2022 
 
Brottsförebyggande rådet består av företrädare för Härryda kommun, 
polismyndigheten, av kommunen upphandlat väktarbolag samt 
organisationer med intresse i brottspreventiva frågor. Rådet är ett organ för 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de 
i rådet ingående organisationerna. Rådet är organisatoriskt underställt 
kommunstyrelsen och har som referensorgan inte ställning som kommunal 
nämnd eller styrelse.  
 

Brottsförebyggande rådet har under 2022 arbetat med att belysa 
frågor som rör säkerhet och trygghet i Härryda kommun:  

- Representanter från polisen har deltagit på rådets sammanträden och 
lämnat lägesrapporter över brottssituationen i kommunen. 

- Representanter från Securitas har deltagit på rådets sammanträden 
och informerat om Securitas insatser i kommunen. Under slutet av 
året deltog även representant från ordningsvaktverksamheten på 
rådets sammanträde och gav en lägesbild från deras arbete. 

- Kommunens säkerhetsanssamordnare och säkerhetschef har också 
deltagit på rådets sammanträden och lämnat rapport om kommunens 
säkerhetsarbete.  

 

Brottsförebyggande rådet har bland annat fått information om: 

- Lägesrapport kring arbetet kopplat till mordförsöket i Landvetter den 
8 januari 2021 

- Att antalet brott har ökat under 2022, sedan föregående år 
- En ökning av skadegörelsebrott i kommunen 
- En ökning av bedrägeribrott i kommunen 
- En ökning av specifikt fakturabedrägerier i kommunen 
- Mindre tecken på aktivitet kopplat till narkotika i Mölnlycke 
- Problematiken kring skadegörelse i form av klotter 
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- En minskad trend gällande inbrott i kommunen sedan föregående 
år 

- Kontroller av fastigheter genom rondering 
- En ny identifiering av skadegörelse i form av bränder i 

kommunen 
- Ett ökat problem med lustgas i kommunen 

 
Uppföljning av handlingsplanen 

Den 19 november 2020 § 440 antog kommunstyrelsen en handlingsplan, 
framtagen av brottsförebyggande rådet, för att öka den upplevda tryggheten 
i Härryda kommun. Handlingsplanen utgår från den lokala lägesbilden och 
den kunskap som finns inom Polisen och förvaltningen och ska användas 
som stöd för det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i 
Härryda kommun. Handlingsplanen innehåller problembilder samt förslag 
på åtgärder.  

På rådets sammanträde 12 december 2022 § 9 gav Per-Arne Larsson, 
sektorschef för teknik och förvaltningsstöd, information kring vilka åtgärder 
som har vidtagits och fungerat bra, vilka åtgärder som är pågående samt vad 
som fortfarande är kvarstående. 

 
Övrigt 

Protokollen från brottsförebyggande rådet har delgetts kommunstyrelsen 
och välfärdsnämnden samt finns tillgängliga på kommunens intranät, IDA. 
 

 
Mölnlycke 2023-02-01 
 
Per Vorberg, 
Ordförande i Brottsförebyggande rådet 
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Rådet för tillgänglighet och 
delaktighets årsrapport 2022 
Rådet för tillgänglighet och delaktighet är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för 
organisationer som verkar för personer med funktionsnedsättning. 

Rådet är organisatoriskt underställt kommunstyrelsen. Rådet är ett 
referensorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning och 
organisationer som verkar för personer med funktionsnedsättning inom 
såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens ansvarsområde. Rådet har 
inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet är dock en viktig 
kanal för dialog mellan kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och personer 
med funktionsnedsättning i samhället. Det är därför angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

Rådet har under 2022 fortsatt sitt arbete med att verka för jämlikhet, 
tillgänglighet och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning.  

 
Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på: 
• Hållbarhetsstrategiskt program för Härryda kommun 2022–2035 
• Verksamhetsberättelse 2021 för verksamhet hälsa och bistånd samt 

verksamhet funktionsstöd 
• Landvetter stadsbyggnadsstudie  
• 5 detaljplaner  
• Majoritetens förslag till prioriterade mål och inriktningar till 

verksamhetsplanerna 
• Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor 
• Samråd gällande statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning 

inom daglig verksamhet 
• Tillgänglighetsfrågor på Råda Säteri 
• Sjöholmens badplats 
• Samråd gällande revidering av riktlinjerna för handläggning av LSS  
• Bemötande- och tillgänglighetspriset 
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• En satsning på en trygghetsvandring i syfte att öka tryggheten i 
kommunen, vilket har varit ett av kommunstyrelsens mål och 
inriktningar för 2022 

• Avgifter vid LSS-insatser samt taxa och avgifter för insatser inom 
hemtjänst, kommunal hälso-och sjukvård mm 

• Samråd kring förvaltningens förslag på riktlinje för idéburet 
offentligt partnerskap (IOP) 

 
Rådet har fått information om: 
• Revisorerna arbete under 2021 
• Uppföljning av kommunernas arbete med tillgänglighet 
• Information om tillgänglighetsfrågor i samhällsbyggnad  
• Attendos boende i Mölnlycke 
• Rådets årsrapport 2021 
• Verksamhetsberättelse 2021 för verksamheten för hälsa och bistånd 

samt verksamheten för funktionsstöd 
• Kommunens nya webb 
• Kommunens arbete kring personer med syn- och hörselskador 
• 7H ParaAlpint och downhill för personer med funktionsnedsättning 
• Lokalresursplanering för socialtjänsten 
• Öppna jämförelser kring hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens 

kvalité 
• Resultatet i brukarundersökningar gällande funktionsstöd 
• Förslag till verksamhetsplan kommande år 
• Metoden ACT, acceptance and commitment therapy 

 
Rådet har bland annat delgetts: 
• Samtliga protokoll från pensionärsrådet 2022 
• Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 2023–

2025 (2027) 
• Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2021 
• Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
• Anhörigstöd vår- och höstprogram 2022 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Kommunstyrelsen 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Socialnämnden 
• Verksamhetsplan 2023–2025 Nämnden för utbildnings, kultur och 

fritid 
• Lokalresursplan 2023–2027 
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Från rådet för funktionshinderfrågor till rådet för tillgänglighet och 
delaktighet 

Rådet för funktionshinderfrågor uttryckte den 24 maj 2021 § 23 önskan om 
en översyn av Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor, då man ansåg 
att språkbruket behövde moderniseras samt att sammansättningen av rådet 
behövde ses över. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 418 att ge 
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i 
Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor i enlighet med rådets 
synpunkter.  

Samråd skedde med rådet för funktionshinderfrågor den 1 februari 2022 § 8 
samt den 4 april 2022 § 18.  En arbetsgrupp, bestående av presidiet samt två 
ledamöter från rådets organisationer, fördjupade sig under våren 2022 i 
översynen av instruktionen. Rådets synpunkter och förslag på ändringar 
inarbetades i instruktionen enligt nedan. 

• Sammansättningen i rådet uppdaterades på så sätta att några 
organisationer togs bort och några lades till. Tidigare stod det hur 
många från respektive organisation som kan väljas som ledamöter. 
Nu valde man istället att ange att det kan vara 1–2 ledamöter från 
respektive organisation. Vidare lades en punkt till för att öppna upp 
för att ytterligare fyra ledamöter från andra organisationer, som 
verkar för personer med funktionsnedsättning, kan av rådet ges 
möjlighet till representation i rådet. 

• Språkliga ändringar gjordes även i instruktionen för att modernisera 
språket, såsom att handikapporganisation har bytts ut till enbart 
organisation och funktionsnedsattas har bytts ut till personer med 
funktionsnedsättning.  

• Rådets namn föreslogs ändras från rådet för funktionshinderfrågor 
till rådet för tillgänglighet och delaktighet. Tillgänglighet och 
delaktighet lyftes fram som nyckelbegrepp som står för att alla ska 
ha lika förutsättningar att vara en del av samhället och kunna 
använda de tjänster som erbjuds. 

Kommunstyrelsen noterade den 5 maj § 205 redovisning av uppdrag om 
uppdatering av instruktion för rådet för funktionshinderfrågor samt 
fastställde instruktion för rådet för tillgänglighet och delaktighet. 
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Övrigt under 2022 

En arbetsgrupp inom rådet har tagit emot nomineringar till bemötande och 
tillgänglighetspriset och föreslagit mottagare av priset.  

Verksamhetschef för funktionsstöd och verksamhetschef för hälsa och 
bistånd, har deltagit vid sammanträden under året och informerat om 
aktuella frågor inom verksamheterna. 

På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som det 
beslutats om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden 
och som berör rådets intresseområden. 

Protokollen från rådet för tillgänglighet och delaktighet delges 
kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och pensionärsrådet och finns 
tillgängliga för verksamheterna i kommunen på kommunens intranät, IDA. 
Från och med 2023 kommer dessa även finnas tillgängliga på kommunens 
webbplats, vilket rådets ordförande informerade rådet om i december 2022. 

 
 
Mölnlycke 2023-02-04 
 
Eva Karlsson, 
Ordförande i rådet för tillgänglighet och delaktighet 
 
Katarina Kaspersson 
Vice ordförande i rådet för tillgänglighet och delaktighet 
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Ungdomsrådet 2022 
 

Ungdomsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och utbyte av 

ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för 

ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasiet.  

Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större 

möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt öka intresset för 

demokrati och politik. 

Ungdomsrådet syftar också till att vara ett referensorgan i frågor som berör 

barn och unga inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens 

ansvarsområden.  

 

Rådet har under 2022 fått tillfälle att yttra sig över bland annat:  

• frågor som rör kollektivtrafiken, tillsammans med både berörda 

inom kommunen men också med representanter från Västtrafik, 

• remissen för det hållbarhetsstrategiska programmet, 

• vad skolan kan göra för att öka barns och ungas trygghet. 

 

Rådet har under 2022 fått information om bland annat:  

• hur kommunen jobbar med det politiska inriktningsmålet att öka 

tryggheten i samhället, 

• förvaltningens åtgärder på grund av det försämrade 

säkerhetspolitiska läget, 

• hur kommunen arbetar för att höja kunskapsresultaten i skolan, 

• de synpunkter som kom fram ur LUPP-workshopen samt hur 

förvaltningen jobbat vidare med dessa, 

Utifrån rådets roll som referensorgan till kommunstyrelsen och 

välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att 

inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden. 
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• infrastruktur och beslutsfattande kring IKT och digitala verktyg i 

skolan, 

• trygghetsvandringar i Landvetter. 

 

Övrigt under 2022 

Ungdomsrådets fokus under 2022 har varit kollektivtrafikfrågor. 

Ungdomsrådet har gästats av representanter från Västtrafik en gång under 

våren och en gång under hösten och dialogen planeras fortsätta under 2023. 

Olika områden rörande kollektivtrafiken kommer att bearbetas vid olika 

tillfällen. Vårens möte var en övergripande träff medan höstens träff 

fokuserade på trygghet och säkerhet inom kollektivtrafiken. Områden som 

kommer beröras framöver handlar bland annat om IT-utveckling och 

tillgänglighet.  

Under läsåret 2021/2022 arbetade ungdomsrådet i mindre arbetsgrupper 

utifrån områdena psykisk hälsa, ANDTS samt Agenda 2030 med fokus på 

klimatfrågor. Arbetssättet utvärderades innan sommaren 2022 och man 

beslutade då att lägga ner grupperna och istället aktualisera tillfälliga 

grupper vid behov. Anledningen var att det blev för dålig uppslutning i 

grupperna samt att det var svårt att komma på relevanta frågor att prata om 

när man inte hade något att utgå ifrån.  

Under 2021 genomfördes en LUPP-workshop för att djupdyka i några av 

frågorna från LUPP-enkäten och under 2022 har resultaten från denna 

spridits till förvaltningen och förvaltningen har vidtagit vissa åtgärder för att 

förbättra LUPP-resultatet inför nästa omgång. En av sakerna som kom fram 

under workshopen var att ungdomar efterfrågar återkoppling kring det som 

de varit med och tyckt till om och därför har återkoppling till ungdomsrådet 

skett fortlöpande under året. Ungdomsrådsrepresentanterna har också fått i 

uppdrag att presentera återkopplingen på sina respektive elevråd.  

 

Protokollen från rådet delges kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt 

finns tillgängliga för verksamheterna i förvaltningen på kommunens 

hemsida (www.harryda.se/ungdomsradet).   

 

 

Julius Ekelin,  

Ordförande i ungdomsrådet 
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