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ÄRENDELISTA 
 

§ 200 Fastställande av föredragningslistan 
§ 201 Uppföljning av kulturverksamheten 
§ 202 Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, grundskolan och gymnasiet 
§ 203 Information med anledning av revisorernas uppföljande granskning av det systematiska 

kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskolan 2019 
§ 204 Information om Inspektionen för vård och omsorgs uppföljande tillsynsinsats om medicinsk 

vård och behandling till äldre på särskilt boende 
§ 205 Svar med anledning av revisorernas granskning av välfärdsnämndens styrning och 

uppföljning av arbetsmarknadsenheten 
§ 206 Utfasning av lågstadiet på Landvetterskolan 
§ 207 VästKoms rekommenderade ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021 
§ 208 Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2022-2024 
§ 209 Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på 

distans 
§ 210 Sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022 
§ 211 Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021 
§ 212 Delgivning av protokoll från råd 2021 
§ 213 Delgivningar 2021 
§ 214 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 215 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 216 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 200 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 201 

Uppföljning av kulturverksamheten 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan 2021 ska en uppföljning av kulturverksamheten redovisas 
för nämnden en gång per år samt när nämnden begär. Susanna Eskilsson Juhlin, 
verksamhetschef för kultur och fritid informerar om verksamheten som innefattar 
kulturskolan, fritid ungdom, föreningsservice, Mölnlycke kulturhus, Landvetters kulturhus 
samt Hindås och Rävlanda bibliotek. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 202 

Information om rätt till utbildning och närvaro i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Carlsson, verksamhetschef för förskolan, Louise Kristoffersson, utvecklingsledare för 
grundskolan, och Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet, informerar om rätt till 
utbildning och närvaro i respektive verksamhet. Informationen grundar sig på 
insamlad statistik om frånvaro vid kommunens förskolor, skolor och gymnasiet under 
vårterminen 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 203  Dnr 2021VFN304 

Information med anledning av revisorernas uppföljande granskning 
av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan 2019  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har revisionsföretaget EY 
under 2019 granskat det systematiska kvalitetsarbetet vid yrkesprogrammen inom 
gymnasieskolan. Granskningens syfte var att bedöma om välfärdsnämnden säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av yrkesprogrammen inom gymnasieskolan. 
Granskningen visade att välfärdsnämnden delvis hade tillsett detta men att det fanns 
utvecklingsområden. Dessa var förtydligade strukturer på huvudmannanivå för 
kvalitetsarbetet samt att nämnden skulle säkerställa att åtgärder vidtas och uppföljning sker 
vid avvikelser.  
  
Kommunens revisorer beslutade den 28 oktober 2019 att överlämna granskningsrapporten till 
välfärdsnämnden. Förvaltningen redovisade vidtagna åtgärder för välfärdsnämnden i yttrande 
den 8 januari 2020 § 7. Välfärdsnämnden beslutade att godkänna förvaltningens yttrande och 
att delge kommunfullmäktige beslutet. Kommunfullmäktige fick ta del av beslutet den 23 
april 2020 § 77.  
  
Kommunens revisorer beslutade den 12 april 2021 att till kommunstyrelsen överlämna en 
rapport om uppföljda granskningar. Kommunens revisorer noterade i sin rapport att 
välfärdsnämnden aktivt har tagit del av tidigare lämnade rekommendationer och bedömde att 
adekvata åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister. Revisorerna bedömde även att några 
ytterligare åtgärder inte är nödvändiga.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 juni 2021  
 §77 Kf - Delgivning av välfärdsnämndens beslut med anledning av yttrande över 

granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid gymnasieskola 
 Tjänsteskrivelse – 16 januari 2020 Yttrande över kommunrevisionens rapport 

"Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet för yrkesprogram vid 
gymnasieskolan” 

 Följebrev samt rapport - uppföljning av genomförda granskningar år 2019 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 204  Dnr 2021VFN339 

Information om Inspektionen för vård och omsorgs uppföljande 
tillsynsinsats om medicinsk vård och behandling till äldre på 
särskilt boende  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde under 2020 en landsomfattande särskild 
tillsynsinsats som fokuserade på medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende. 
IVO har nu begärt uppgifter från kommunerna, i form av personuppgifter och uppgift om 
särskilda boenden, till underlag för en uppföljande tillsynsinsats avseende samma målgrupp. 
Underlaget kommer att utmynna i en urvalslista som IVO tillsänder respektive kommun och 
med listan som utgångspunkt ska skapas PDF-fil av varje förekommande persons hälso- och 
sjukvårdsjournal inklusive fullständig vårdplan för patientens/brukarens hälsotillstånd. 
Journaluppgifterna kommer att analyseras av IVO och i det fall kommunen kommer att 
omfattas av fortsatt tillsyn efter denna analys återkommer IVO med mer information. 
  
Uppgifterna ska lämnas i flera steg under perioden 9 augusti till 30 september 2021. IVO har i 
sitt utskick särskilt påtalat vikten av att informera nämnden om kommande tillsyn, vilket 
härmed görs. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 juli 2021 
 Från IVO, Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats  

30 juni 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 205  Dnr 2021VFN324 

Svar med anledning av revisorernas granskning av 
välfärdsnämndens styrning och uppföljning av 
arbetsmarknadsenheten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
PwC (PricewaterhouseCoopers) har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsverksamheten. 
Rapporten kommer fram till bedömningen att välfärdsnämnden inte helt säkerställer en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet för att få individer som uppbär 
försörjningsstöd till egen försörjning. 
  
Kommunens revisorer lämnar utefter vad som framkommit i rapporten två rekommendationer 
och önskar svar på vilka åtgärder som kommer att tas. 
  

1. Se över målstyrningen av arbetsmarknadsverksamheten så att uppföljningen av de 
politiska inriktningarna kopplas till indikatorer som medger att de faktiska målen går 
att följa upp årligen och står i harmoni med de politiska inriktningarna. 

2. Gör en samlad uppföljning och bedömning av de två politiska inriktningarnas utfall 
för arbetsmarknadsverksamheten i delårs- och årsbokslut. 

  
Förvaltningens bedömning är att de rekommendationer som revisionsrapporten framför är 
antingen redan implementerade eller är inplanerade att vidtas inför verksamhetsåret 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 juni 2021 
 Granskning av välfärdsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsenheten 

7 juni 2021 
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§ 206  Dnr 2021VFN325 

Utfasning av lågstadiet på Landvetterskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inga elever kommer att tas emot i förskoleklass på 
Landvetterskolan från och med läsåret 2022/23. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Befolkningsprognosen har de senaste tre åren visat på minskade elevtal för förskoleklass i 
Landvetter. I befolkningsprognosen för 2021 minskar antalet elever i förskoleklass med cirka 
20 barn mellan 2022–2026. Skolorna med lågstadier i Landvetter har redan nu en 
överkapacitet i förskoleklass som kommer att öka framöver. Från 2022 och framåt kommer 
det att finnas mellan 30-60 platser för mycket i förskoleklass i Landvetter.  
  
Förvaltningen bedömer att förslaget med utfasning av lågstadiet på Landvetterskolan innebär 
en ändamålsenlig och kostnadseffektiv anpassning av grundskoleorganisationen utifrån 
aktuellt elevantal. Förvaltningen bedömer vidare att Backaskolan och Lunnaskolan har 
förutsättningar att ta emot de elever som enligt förslaget inte längre erbjuds plats på 
Landvetterskolan.  
  
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska fördelar för både elever och lärare med att 
fler lärare på en skola undervisar elever i samma ålder.  
  
Förvaltningen bedömer vidare att grundskolans resurser nyttjas på ett mer effektivt sätt om 
lågstadiet i Landvetterområdet organiseras med hela klasser på två lågstadieskolor än att det 
finns klasser som inte är fyllda på tre skolor.  
  
Förvaltningens bedömning är att en utfasning av lågstadiet minimerar konsekvenserna för 
befintliga elever eftersom klasser inte kommer att flyttas. Däremot kommer utfasningen att 
påverka framtida skolval då antalet lågstadieskolor i Landvetter minskar. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 14 juni 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 207  Dnr 2021VFN204 

VästKoms rekommenderade ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att följa VästKoms rekommenderade ersättning för hemtjänst och 
hemsjukvård i annan kommun 2021. 
  
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att årligen revidera beloppen utifrån VästKoms 
rekommendationer samt hålla nämnden uppdaterad om beloppen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
VästKoms styrelse rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa 
framtagna ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan 
kommun än hemkommunen. 
  
VästKoms styrelse beslutade den 9 mars 2021 § 15 att rekommendera kommunerna i länet, att 
för egen del besluta om ersättningsnivåer under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid 
tillfällig vistelse i annan kommun än hemkommun, enligt följande. 
  

 Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma. 
 Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma. 

  
Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att följa VästKoms rekommendation, vilket 
bör medföra enhetlighet mellan kommunerna. Ersättningsnivån är rimlig i förhållande till 
kommunens kostnader. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 juli 2021 
 Protokoll från VästKoms styrelsemöte 9 mars 2021, § 15 Ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2021  
 Tjänsteutlåtande, Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 9 mars 

2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 208  Dnr 2021VFN322 

Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2022-2024  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till budget och 
verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. Som 
medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda 
kommun blev medlem 1 jan 2019. Förbundet består idag av 43 medlemmar, VGR samt 42 
kommuner i Västra Götalandsregionen. Härryda kommuns politiska representation är Maria 
Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert. 
  
Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 
2022-2024 och beslutat att förslaget ska sändas till medlemskommunerna för samråd inför 
beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmötet den 24 september.  
  
Förbundets budgetomslutning för 2022 är 208 500 tkr. Finansiering av förbundets kostnader 
kommer från intäkter från medlemskommunernas köpta tjänster. Inför 2022 föreslås en 
genomsnittlig höjning av priserna om 2,7 procent. 
  
Under 2020 köpte Härryda kommun tjänster för 984 tkr av Tolkförmedling Väst. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 juni 2021 
 Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024, Tolkförmedling Väst 
 Tjänsteutlåtande, Tolkförmedling väst 
 Protokollsutdrag, Tolkförmedling väst 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 209  Dnr 2021VFN356 

Ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott 
gällande deltagande på distans  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden återremitterar ärendet om ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott gällande deltagande på distans till förvaltningen för ett förtydligande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens reglemente har under år 2020 införts möjlighet till deltagande på distans. 
Då bedömning gjorts att individärenden som omfattas av sekretess inte bör hanteras via ljud- 
och bildöverföring har samma möjlighet tidigare inte varit aktuell för välfärdsnämndens 
myndighetsutskott. 
  
Den 3 mars 2021 §§ 64–65 beslutade välfärdsnämnden att ge myndighetsutskottet i uppdrag 
att studera slutbetänkandet om ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), samt att följa upp 
kommunens arbete med problematisk skolfrånvaro. Dessa uppdrag behandlar inte 
sekretessuppgifter, och deltagande på distans kan därför tillåtas vid hanteringen. 
  
Kommunallagen reglerar inte deltagande på distans för nämndernas utskott, men 
förvaltningen bedömer att det bör tillåtas under samma förutsättningar som för nämnden, och 
föreslår att bestämmelserna för välfärdsnämndens myndighetsutskott kompletteras med en ny 
paragraf (§ 7 Deltagande på distans) där deltagande på distans möjliggörs.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juli 2021 
 Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 Gällande Bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott, fastställda av 

välfärdsnämnden den 2 januari 2019 § 1 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Birgitta 
Berntsson (S) och Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden återremitterar ärendet om 
ändring av bestämmelser för välfärdsnämndens myndighetsutskott gällande deltagande på 
distans till förvaltningen för ett förtydligande. 
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Beslutsgång   
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Siw Hallberts förslag om återremiss och 
finner att så sker.   
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 210  Dnr 2021VFN333 

Sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen föreslår sammanträdesdagar för välfärdsnämnden år 2022. 
  
Hänsyn har tagits till sportlovet vecka 7 (14–18 februari), påsklovet vecka 15 (11–15 april) 
samt höstlovet vecka 44 (31 oktober-4 november) så inga sammanträdesdagar föreslås under 
dessa veckor. 
  

 Onsdag 12 januari 
 Onsdag 9 februari 
 Onsdag 9 mars 
 Onsdag 23 mars* 
 Onsdag 6 april 
 Onsdag 4 maj 
 Onsdag 1 juni 
 Måndag 20 juni 
 Onsdag 3 augusti** 
 Onsdag 31 augusti 
 Onsdag 28 september 
 Onsdag 26 oktober 
 Onsdag 23 november 
 Måndag 19 december 

  
* Förvaltningens verksamhetsberättelse behandlas 
** Enbart individärenden 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2021 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 211  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning per juni 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 25,2 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 20,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 4,6 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 24,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 3,5 
mnkr 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 juli 2021 
 Månadsprognos per juni 2021 VFN 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 212  Dnr 2021VFN7 

Delgivning av protokoll från råd 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Protokoll från pensionärsrådet 2021-06-01 
 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor 2021-05-24 

 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 213  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Västra Götalandsregionen - Budget 2022 
 GR - Samverkansavtal för förskola och pedagogisk omsorg i Göteborgsregionen 2022-

2025 
 VGR - Information om ersättning för covid-19 vaccin 
 Samordningsförbundet Insjöriket - Styrelseprotokoll 210618 
 Beslut RikT Gr Prio Oh Landvetterskolan F-3 
 Beslut RikT Gr Prio Oh Landvetterskolan 7-9 
 Beslut RikT Gr Prio Oh Landvetterskolan 6-8 
 Beslut RikT Gr Prio Oh Landvetterskolan 4-5 

  
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 214  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 7 juli 2021, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 215  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 24 augusti 2021. För 
perioden den 22 juni till den 23 augusti 2021. 
  
Välfärdsnämnden 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 22 juni till den 23 augusti 2021. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2021-08-25 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 216  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 6 och 20 juli och 3 och 24 augusti 2021. Protokoll från 
myndighetsutskottets sammanträde den 6 och 20 juli och 3 och 24 augusti 2021 föreligger. 
 

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