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Anita Anger (L)  ersätter Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Gun Wågsjö (C)  ersätter Maria Kornevik Jakobsson (C) 
Marie Strid (MP) §§171-172 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 
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Katia Petkova (M) (kl. 16.00-18.45) §§147-162 
Tommy Brundin (M) (kl. 16.00-18.58) §§147-170 
Andreas Fransson (M) (kl. 16.00-18.58) §§147-170 
Elin Germgård (C) (kl. 17.15-18.58) §§151-170 
Jan Gustavsson (KP) (kl. 16.00-18.58) §§147-170 
Oskar Sköld (S) (kl. 16.00-18.58) §§147-170 
Kajsa Lackovic (S) (kl. 16.00-18.58) §§147-170 
Marie Strid (MP) §§147-170 

Övriga närvarande 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§147-170 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§147-170 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§147-170 
Peter Lönn (kommundirektör) §§147-170 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§147-170 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§147-170 
Bo Ekström (ekonomichef) §§147-158 
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Anders Pettersson (personalchef) §§147-170 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§147-154 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef) §§147-148 
Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) §§171-172 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Julia Salomonsson (sektorsekonom för socialtjänsten) §§147-148 
Åsa Lingonblad (sektorsekonom för socialtjänsten) §§147-148 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-06-02 14:00 

 

Protokollet omfattar §§147-172 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Sven Karlsson  
 
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 

2021-05-26 

2021-06-03 Datum då anslag 2021-06-25 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 147 Fastställande av föredragningslistan 
§ 148 Information om kostnad per brukare för insatser inom omsorg om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 
§ 149 Information om dagverksamhet i vård och omsorg 
§ 150 Uppföljning av förskoleverksamheten 2021 
§ 151 Biblioteksplan 2021–2024 
§ 152 Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2021 
§ 153 Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2021/2022 
§ 154 Behandling av återremitterat ärende: Redovisning av uppdrag om administration gentemot 

kommunen för föreningar i Härryda kommun 
§ 155 Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per mars 2021 
§ 156 Ekonomisk uppföljning av nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem, sociala 

boenden och hem för vård och boende (HVB), samt köpta platser för januari till mars 2021 
§ 157 Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 2020 
§ 158 Svar på medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör 
§ 159 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 160 Delgivningar 2021 
§ 161 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 162 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns 

högstadieskolor till och med den 10 juni 
§ 163 Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och distansundervisning på 

Hulebäcksgymnasiet till och med den 10 juni 
§ 164 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Hällingsjöskolan klass 4 till 

och med den 12 maj 
§ 165 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten till och med den 16 maj 2021 
§ 166 Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter inom kultur- och 

fritidsverksamheten till och med den 1 juni 2021 
§ 167 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Säteriskolan klass 5A till 

och med den 21 maj 
§ 168 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Säteriskolan klass 5A till 

och med den 28 maj 
§ 169 Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, Ekdalaskolan klass 20E till 

och med den 28 maj 
§ 170 Statistiska uppgifter 2021 
§ 171 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 172 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 147 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Säteriskolan klass 5A till och med den 28 maj, tas upp som ärende 22. 

  
 Nytt ärende, Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 

Ekdalaskolan klass 20E till och med den 28 maj, tas upp som ärende 23. 
  

 Nytt ärende, Statistiska uppgifter 2021, tas upp som ärende 24. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 148 

Information om kostnad per brukare för insatser inom omsorg om 
äldre och personer med funktionsnedsättning 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, informerar om kostnad per 
brukare (KPB) för insatser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 149  Dnr 2021VFN217 

Information om dagverksamhet i vård och omsorg  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dagverksamhet för äldre i vård och omsorg har på grund av pandemin varit inställd sedan 
välfärdsnämndens beslut den 28 april 2020 § 145. En planerad uppstart av verksamheten i 
vecka 46 fick avbrytas eftersom smittspridningen i samhället ökade och har varit hög sedan 
dess. 
  
I takt med att allt fler blir vaccinerade, även i yngre åldrar, är förvaltningens bedömning att en 
succesiv och anpassad öppning av dagverksamheten kan ske i augusti. Detta givet att 
pandemin inte förvärras så att strängare restriktioner införs. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 2021 
 Protokollsutdrag, § 145 2020-04-28, Åtgärder avseende utförande av insatser enligt 

socialtjänstlagen 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 150  Dnr 2021VFN195 

Uppföljning av förskoleverksamheten 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan framgår att uppföljning av förskoleverksamheten ska redovisas 
för välfärdsnämnden en gång per år.  
Uppföljning av förskoleverksamhet 2021 innefattar en redovisning av kvaliteten i 
förskoleverksamheten vilket inbegriper förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.  
  
Uppföljningen består av en redogörelse av grunduppdraget samt en redovisning av resultatet 
från Göteborgsregionens (GR) gemensamma enkät för förskola och pedagogisk omsorg. 
Redovisningen av enkätresultatet syftar till att ge en inblick i hur förskolan och den 
pedagogiska omsorgen uppfattas av vårdnadshavare. Förskolan och den pedagogiska 
omsorgen i Härryda kommun får höga resultat av vårdnadshavarna och kommunens 
medelvärde på frågeområdena ligger högre än snittet för GR-kommunernas. Resultaten i 
enkäterna används som underlag för att analysera och vidareutveckla förskoleverksamheten. 
Avslutningsvis i ärendet redogörs för pågående arbete för vidareutvecklingen av 
förskoleverksamheten på enhetsnivå och på verksamhetsnivå i Härryda kommun. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 april 2021 
 Regiongemensam enkät i förskola/pedagogisk omsorg 2021, rapport för Härryda 

kommun 
 

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

8 / 36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 151  Dnr 2021VFN107 

Biblioteksplan 2021–2024  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Biblioteksplan 2021-2024 med tillägg på s 6 (under stycket 2) som 
handlar om det läsfrämjande biblioteket. Efter första punkten ska en punkt läggas till med 
följande text: Kapprumsbibliotek i förskolan enligt Lerumsmodellen skall prövas som del i 
arbetet för mer jämlika skolresultat i Härryda kommun och del i strategin för Sveriges bästa 
skola. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2017 § 215 att förlänga Biblioteksplan för 
Härryda kommun som skulle gälla för perioden 2018–2020. Den treåriga planen har löpt ut 
och har omarbetats.  
  
Välfärdsnämnden är huvudman för folkbibliotek och skolbibliotek. Enligt 17 § 
bibliotekslagen (2013:801) ska varje kommun anta en plan för biblioteksverksamheten. 
Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen 
(2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter fungera som ett 
strategiskt dokument som syftar till långsiktig utveckling av Härryda kommuns 
folkbiblioteksverksamhet. 
  
I den omarbetade biblioteksplanen har fem fokusområden identifierats som särskilt viktiga för 
utvecklingen under kommande år: 
  

 Det demokratiska uppdraget 
 Det läsfrämjande biblioteket 
 Det öppna biblioteket 
 Det lärande biblioteket 
 Det digitala biblioteket 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 april 2021 
 Biblioteksplan 2021–2024 
 Biblioteksplan Härryda kommun 2018-2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Evalotta Liljenzin (M) föreslår välfärdsnämnden antar Biblioteksplan 2021-2024 med tillägg 
på s 6 (under stycket 2) som handlar om det läsfrämjande biblioteket. Efter första punkten ska 
en punkt läggas till med följande text: Kapprumsbibliotek i förskolan enligt Lerumsmodellen 
skall prövas som del i arbetet för mer jämlika skolresultat i Härryda kommun och del i 
strategin för Sveriges bästa skola. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
antar Biblioteksplan 2021-2024 med tillägg på s 6 (under stycket 2) som handlar om det 
läsfrämjande biblioteket. Efter första punkten ska en punkt läggas till med följande text: 
Kapprumsbibliotek i förskolan som prövas på några förskolor under 2 år och som sedan 
utvärderas. 
  

Ajournering   
Sammanträdet ajourneras kl. 17:09-17:20.  
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Evalotta Liljenzins förslag mot Siw Hallberts 
förslag.  
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.  
  
Evalotta Liljenzins och Siw Hallberts förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Evalotta 
Liljenzins förslag.  
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för att bifalla Evalotta Liljenzins förslag  
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Evalotta Liljenzins förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 

Voteringslista: § 151 
Ärende: Biblioteksplan 2021–2024,  2021VFN107 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 152  Dnr 2021VFN213 

Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan för 2021 framgår att preliminärantagningen för 
Hulebäcksgymnasiet ska redovisas för välfärdsnämnden. 
  
Genom samverkansavtal har alla unga som bor inom Göteborgsregionen möjlighet att söka till 
valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen. Preliminärantagningen genomförs 
som en förberedelse inför slutantagningen till gymnasieskolan i juni. Skillnaden mellan 
preliminär- och slutantagningen är att preliminärantagningen genomförs på 
grundskoleelevernas höstterminsbetyg medan slutantagningen genomförs på sökandes 
slutbetyg från vårterminen i årskurs 9. Merparten av alla sökande höjer sina betyg från 
höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet förändras från 
preliminärantagningen till slutantagningen. 
  
Söktrycket visar att Härryda kommuns gymnasieskola fortsatt står sig väl i konkurrensen med 
andra kommuner och har fler förstandssökande än antal platser. Det finns ett antal lediga 
platser på det estetiska programmet, barn- och fritidsprogrammet och fordon- och 
transportprogrammet.  
  
Förvaltningens bedömning är att dessa platser kommer att vara fyllda vid slutantagningen. 
Detta antagande bygger på att flera omval kommer att ske under våren samt att ett stort antal 
elever från introduktionsprogrammen kommer att bli behöriga. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 april 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 153  Dnr 2021VFN219 

Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2021/2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet läsåret 2021/2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 590 inför läsåret 
2021/2022. Detta är en minskning av organisationen i relation till förra året med fem platser i 
årskurs 1. Minskningen är en anpassning för att platsantalet ska stämma överens med tillgång 
till lokaler.  
  
Hulebäcksgymnasiets organisation ska fastställas av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. 
Den föreslagna organisationen utgår från elevantal enligt budget/plan för 2021–2023 samt 
anpassas efter söktrycket per program inför läsåret 2021/22. Hulebäcksgymnasiet har 
generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram.  
  
Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt statistik från 
preliminärantagningen uppgår antalet sökbara platser inom GR inför läsåret 2021/22 till 12 
438 medan antalet sökande gymnasielever uppgår till 11 527.  
  
Förvaltningen bedömer att det totala antalet platser i årskurs 1 bör uppgå till 590, inför läsåret 
2021/2022, vilket är en minskning med fem platser jämfört med förra året. Minskningen är en 
anpassning för att platsantalet ska stämma överens med tillgång till lokaler.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 april 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Sven Karlsson (M) föreslår välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet 
läsåret 2021/2022. 
  
Per-Olov Risman (SD) föreslår "att man med hänsyn till antalet elever per klass bör minska 
detta till 28". 
  

13 / 36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Sven Karlssons förslag mot Per-Olov Rismans 
förslag.  
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.  
  
Sven Karlssons och Per-Olov Rismans förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag.  
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Per-Olov Rismans förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 2.    
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 

Voteringslista: § 153 
Ärende: Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2021/2022,  2021VFN219 
 
Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot X   
Jonas Andersson (S), ledamot X   
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Anita Anger (L), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 154  Dnr 2020VFN434 

Behandling av återremitterat ärende: Redovisning av uppdrag om 
administration gentemot kommunen för föreningar i Härryda 
kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra åtgärder enligt förvaltningens 
förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutande den 30 mars 2021 § 94 att återemittera Redovisning av uppdrag 
om administration gentemot kommunen för föreningar i Härryda kommun till förvaltningen 
för att de åtgärder som förvaltningen bedömer är lämpliga att vidta, utifrån resultatet av 
utredningen, ska ingå i förvaltningens förslag till beslut.  
  
Utifrån resultatet av utredningen föreslår förvaltningen följande åtgärder för att underlätta 
föreningars administration och kontakt med kommunen: 
  
- utveckla de digitala plattformarna för bokning 
- utreda och eventuellt införa taggningssystem 
- utveckla kommunens kontaktcenter och medborgarappen 
- tydliggöra genom att benämna en befattning Föreningslots 
  
Förvaltningen bedömer dock att om det ska ske en ambitionshöjning genom utökning av tjänst 
så behöver det hanteras i budgetarbetet för 2022.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 april 2021 
 Välfärdsnämnden beslut den 30 mars 2021 § 94, Redovisning av uppdrag om 

administration gentemot kommunen för föreningar 
 Tjänsteskrivelse 3 mars 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 21 oktober 2020 § 256, Uppdrag om administration 

gentemot kommunen för föreningar i Härryda kommun. 
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Förslag till beslut på sammanträdet   
Sven Karlsson (M) föreslår att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och 
därmed avslutat samt att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra åtgärder 
enligt förvaltningens förslag. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) "att tillsätta en 
föreningslots på minst 50%". 
  

Beslutsgång   
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Sven Karlssons förslag mot Siw Hallberts 
förslag.  
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång.  
  
Sven Karlssons och Siw Hallberts förslag  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag.  
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag  
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 10 ja-röster och 3 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 3.    
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-05-26  

 

Voteringslista: § 154 
Ärende: Behandling av återremitterat ärende: Redovisning av uppdrag om administration 
gentemot kommunen för föreningar i Härryda kommun,  2020VFN434 
 
Omröstningslista 3 

Ledamot Ja Nej Avstår 
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   
Inger Axelsson (KD), ledamot X   
Birgitta Berntsson (S), ledamot  X  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot X   
Peter Arvidsson (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Anita Anger (L), ersättare X   
Gun Wågsjö (C), ersättare X   
Resultat 10 3 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 155  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning med verksamhetsuppföljning per 
mars 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om drygt 23 mnkr. Socialtjänsten 
avviker positivt med 19,5 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 3,5 mnkr. 
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,7 mnkr vilket innebär ett överskott om 3 mnkr 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 april 2021 
 Månadsprognos per mars 2021 VFN 
 Uppföljning av mål och inriktningar VFN 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 156  Dnr 2021VFN220 

Ekonomisk uppföljning av nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, sociala boenden och hem för vård 
och boende (HVB), samt köpta platser för januari till mars 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan för 2021 ska sektorn för socialtjänst redovisa bokförda 
nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem och hem för vård och boende (HVB), 
sociala boenden, samt köpta platser. För ensamkommande barn och unga redovisas istället 
bruttokostnader då verksamheten finansieras av intäkter från Migrationsverket.  
  
För att det ekonomiska utfallet ska kunna jämföras med tidigare år redovisas siffror för 
januari till och med mars för både år 2020 och 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 
 Ekonomisk redovisning januari-mars 2021 och 2020 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 157  Dnr 2021VFN222 

Svar med anledning av revisorernas grundläggande granskning 
2020  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar med anledning av revisorernas granskning.  
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer beslutade den 1 mars 2021 att överlämna rapporten Grundläggande 
granskning till välfärdsnämnden. Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag 
för sitt uttalande i revisionsberättelsen. 
  
I samband med granskningen lämnar revisorerna tre rekommendationer till välfärdsnämnden. 
I förvaltningens kommentarer till rekommendationerna framgår att man bedömer att åtgärder 
avseende samtliga rekommendationer vidtagits inför kommande år. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 april 2021 
 Grundläggande granskning 2020 inklusive biträdenas rapport 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 158  Dnr 2020VFN527 

Svar på medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 november 2020 att till välfärdsnämnden remittera 
medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör. Kommunfullmäktige uppdrog till 
välfärdsnämnden att besluta i ärendet. 
  
Medborgarförslaget lyfter det ökande behovet av stöd till personer med syn- och/eller 
hörselnedsättning. Målgruppen blir större i och med en ökad livslängd. Enligt 
förslagsställarna kommer ett införande av en utbildad syn- och hörselinstruktör höja 
livskvaliteten för målgruppen, och samtidigt innebära minskade kostnader för hemtjänst då 
personer i målgruppen i högre grad kan leva självständigt.  
  
Enligt gällande överenskommelse med Västra Götalandsregionen är det regionen som ska 
tillhandahålla rehabiliterings- och habiliteringsinsatser på specialistnivå. Förvaltningen anser 
därför att införandet av en kommun syn- och hörselinstruktör inte är nödvändigt. Införande av 
en sådan funktion skulle tvärtom kunna riskera en otydlighet för såväl den enskilde som 
kommunens medarbetare var ansvaret ligger och hjälp och stöd finns att få.  
  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 21 april 2021 
 Medborgarförslag om satsning på syn- och hörselinstruktör 
 Synpunkter från pensionärsrådet  

  
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 159  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-04-15 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-04-14 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 160  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
  
Protokollsanteckning från Per-Olov Risman 
Man bör undvika mantrat "Härryda, här vågar vi", eftersom detta tyder på ett risktagande, som 
inte är förenligt med revisorernas yttrade om att riskanalyserna borde vara bättre. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Förhållningssätt för Härryda kommun 210408 
 Beslut från Mölndals stad KF § 69 Verksamhetsberättelse och prövning av 

ansvarsfrihet för överförmyndare i samverkan 2020 
 Nyhetsbrev KoF 0526 
 Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen (2020VFN39-7) 
 Uppföljningsbeslut Rikt Rävlandaskolan F-5 

  

Yttrande 
Per-Olov Risman (SD) framför synpunkter enligt protokollsanteckning. Ordföranden medger 
att protokollsanteckning får lämnas. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 161  Dnr 2021VFN32 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut, daterad den 11 maj 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 162  Dnr 2021VFN241 

Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor till och 
med den 10 juni  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 29 april 2021, om 
partiell fjärr- och distansundervisning i Härryda kommuns högstadieskolor till och med den 
10 juni. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 163  Dnr 2021VFN243 

Anmälan av ordförandebeslut om partiell fjärr- och 
distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med den 10 
juni  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 29 april 2021, om 
partiell fjärr- och distansundervisning på Hulebäcksgymnasiet till och med den 10 juni. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 164  Dnr 2021VFN259 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Hällingsjöskolan klass 4 till och med den 12 maj  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 7 maj 2021, om 
fjärr- och distansundervisning, Hällingsjöskolan klass 4. 
 

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

28 / 36



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 165  Dnr 2021VFN242 

Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten till och med den 16 maj 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 29 april 2021, om 
stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten till och med den 16 
maj 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 166  Dnr 2021VFN271 

Anmälan av ordförandebeslut om stängning av vissa verksamheter 
inom kultur- och fritidsverksamheten till och med den 1 juni 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 12 maj 2021, om 
stängning av vissa verksamheter inom kultur- och fritidsverksamheten till och med den 1 juni 
2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 167  Dnr 2021VFN273 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Säteriskolan klass 5A till och med den 21 maj  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 14 maj 2021, om 
fjärr- och distansundervisning, Säteriskolan klass 5A. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 168  Dnr 2021VFN284 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Säteriskolan klass 5A till och med den 28 maj  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 
21 maj 2021, om fjärr- och distansundervisning, Säteriskolan klass 5A till och med den 28 
maj. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169  Dnr 2021VFN287 

Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och distansundervisning, 
Ekdalaskolan klass 20E till och med den 28 maj  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 
24 maj 2021, om fjärr- och distansundervisning, Ekdalaskolan klass 20E till och med den 28 
maj. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 170  Dnr 2021VFN168 

Statistiska uppgifter 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 31 mars 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 171  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade 
ledamöter och tjänstemän 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande ärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter, enligt förteckning daterad den 25 maj 2021. För 
perioden den 27 april 2021 till och med den 24 maj 2021. 
  
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut om handräckning, fattade av förordnade tjänstemän 
inom Härryda kommun samt inom socialjouren i Göteborgs Stad, finns att redovisa för 
perioden den 27 april 2021 till och med den 24 maj 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-05-26 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 172  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 11 och 25 maj 2021. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
11 och 25 maj 2021 föreligger. 
 

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