
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-19:30 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) §§309-329 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova (M)  ersätter Ulrika Nordenstam (M) 
Peter Herrmann (L) §§330-331 ersätter Peter Arvidsson (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) §§309-329 
Andreas Fransson (M) §§309-329 
Peter Herrmann (L) §§309-329 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) §§309-329 
Jan Gustavsson (KP) §§309-329 
Oskar Sköld (S) §§309-329 
Kristin Arplöw (S) (kl 17:10-19.30) §§311-329 
Kajsa Lackovic (S) §§309-329 
Marie Strid (MP) §§309-329 
 
Övriga närvarande 
David Dinsdale (L) (adjungerad, kommunstyrelsens vice ordförande) 
§§309-329 
Patrik Linde (S) (adjungerad, kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande) §§309-329 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§309-329 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§309-329 
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Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§309-315, §§330-331 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§309-315 
Anders Pettersson (personalchef) §§309-315 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§309-310 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§309-311 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §§309-311 
Martin Filin Karlsson (enhetschef på beställarenheten) §§309-311 
Maija-Carin Grotteborn (planeringsledare på utbildning, kultur och 
fritid ) §§309-310 
Ulrika Aebeloe  (utvecklingsledare folkhälsa) §§309-310 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Lena Gustafsson (personalföreträdare) §§309-329 
Martin Johansson (praktikant) §§309-310 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2021-12-22 14:00 

 

Protokollet omfattar §§309-331 

 

 

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 

2021-12-15 

2021-12-23 Datum då anslag 2022-01-14 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 309 Fastställande av föredragningslistan 
§ 310 Information om lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 
§ 311 Uppföljning av arbetet med övergång och samverkan mellan och inom skolformer 
§ 312 Rapportering av avtalsuppföljning av externa utförare enligt LSS 
§ 313 Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa 
§ 314 Kvalitetsgranskning studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning i Härryda kommun. 
§ 315 Information om införandet av ny servicegaranti för sektorn för socialtjänst 
§ 316 Avtalsbaserad samverkan avseende dödsbohandläggning i Härryda kommun, Lerums 

kommun, Mölndals stad och Partille kommun 
§ 317 Taxa för provisorisk dödsbohandläggning 
§ 318 Slutrapport – Uppföljning och utvärdering av organisationsförändring 2019 inom 

verksamhetsområde barn och familj, sektorn för socialtjänst 
§ 319 Förlängning av ramavtal för tillfälligt boende för nyanlända 
§ 320 Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Hälso- och sjukvårdsavtal och 

tillhörande överenskommelser samt yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om 
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 

§ 321 Redovisning av uppdrag om beskrivning av hur processen för etablering av skolor inom 
kommunen ska genomföras där kommunen eller en annan aktör är huvudman 

§ 322 Skolchef gymnasieutbildningen 
§ 323 Principer för fördelning av extra bidrag till föreningar under 2022 med anledning av covid-19 
§ 324 Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 2021 
§ 325 Statistiska uppgifter 2021 
§ 326 Delgivningar 2021 
§ 327 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021 
§ 328 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:15 gällande Furuhällskolan, klass 3a, 4a och 4b 
§ 329 Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 

förordning 2020:15 gällande Furuhällskolan, F-5 
§ 330 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän 2021 
§ 331 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021 
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§ 309 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Avstängning av elev vid Hulebäcksgymnasiet, tas upp som ärende 28. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 310 

Information om lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maija-Carin Grotteborn, planeringsledare på sektorn för utbildning, kultur och fritid, och 
Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa, redogör för resultatet från lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, LUPP-enkäten, 2020 i Härryda kommun. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 311 

Uppföljning av arbetet med övergång och samverkan mellan och 
inom skolformer 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskolan och Camilla Ahlin, verksamhetschef för 
gymnasium, informerar om styrdokument, forskning, övergångsplan och rutiner vid övergång 
och samverkan mellan och inom skolformer. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 312  Dnr 2021VFN495 

Rapportering av avtalsuppföljning av externa utförare enligt LSS  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Filin Karlsson, enhetschef på beställarenheten informerar.  
  
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska förvaltningen redovisa avtalsuppföljning av externa 
utförare under fjärde kvartalet. I ärendet redovisas avtalsuppföljningsrapporter för tre utförare 
som verkställer insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inom ramen för följande verksamheter: 
  

 Stenbrottets serviceboende som drivs av Attendo LSS AB 
 Hjortens gruppboende och dagliga verksamhet som drivs av Nytida AB 
 Östra backas gruppboende som drivs av Humana LSS Sverige AB 

  
Det primära syftet med avtalsuppföljning är att följa upp i vilken utsträckning som utförarna 
uppfyller avtalade krav. Avtalsuppföljningen redovisas i tre separata 
avtalsuppföljningsrapporter.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021 
 Avtalsuppföljningsrapport Attendo Stenbrottet, 2 november 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 313  Dnr 2021VFN496 

Redovisning av lokal handlingsplan psykisk hälsa  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan ska den lokala handlingsplanen för psykisk hälsa redovisas i 
nämnden en gång per år. 
  
Sedan 2016 har årliga överenskommelser slutits mellan Sveriges kommuner och regioner, 
SKR, och regeringen om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för att stärka 
kommuner och regioner i arbetet. Huvudmännen fick då i uppdrag att ta fram 
länsgemensamma handlingsplaner för psykisk hälsa. I överenskommelsen fastställdes fem 
fokusområden som särskilt viktiga: 

 Förebyggande och främjande arbete  
 Tillgängliga tidiga insatser  
 Enskildas delaktighet och rättigheter 
 Utsatta grupper  
 Ledning, styrning och organisation 

  
Den länsgemensamma handlingsplanen har antagits av kommunstyrelsen och 
välfärdsnämnden 2018 respektive 2021. För att omsätta handlingsplanen i praktik på lokal 
nivå, har lokal handlingsplan för psykisk hälsa 2019–2022, tagits fram inom ramen för 
vårdsamverkan. Aktiviteter för att utveckla samverkan, delaktighet, tillgänglighet, kompetens, 
arbetssätt och verksamheter har prioriterats. Handlingsplanen utgör en del i förvaltningens 
arbete med Agenda 2030. Förvaltningens bedömning är att den lokala handlingsplanen för 
psykisk hälsa medför stöd i utvecklingsarbetet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 november 2021 
 Lokal handlingsplan psykisk hälsa 
 Sammanställning av prioriterade aktiviteter som genomförts eller pågår 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 314  Dnr 2020VFN573 

Kvalitetsgranskning studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning 
i Härryda kommun.  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800) genomfört en 
kvalitetsgranskning i Härryda kommun avseende kvaliteten i arbetet med att motverka 
studieavbrott inom kommunal vuxenutbildning. Skolinspektionen kom i granskningen fram 
till att huvudmannen och rektor i flera delar leder arbetet med att främja fullföljande av 
studier. 
  
Ett utvecklingsarbete behöver dock inledas inom två delar 

1. Huvudmannen behöver utveckla styrningen av arbetet med att motverka avbrott 
genom att tydliggöra målsättningar, planering och prioriteringar. 

2. Huvudmannen behöver utveckla arbetet med att systematiskt följa upp och analysera 
orsaker till att elever avbryter kurser. 

  
Efter inlämnad redovisning om hur arbetet har utvecklats godkände Skolinspektionen 
kvalitetsgranskningen, med tillägget att det inte framgår av redovisningen hur huvudmannen 
tar del av eller deltar i den analys av studieavbrott som personalen gör, vilket förvaltningen 
kommer att åtgärda. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 oktober 2021 
 Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal 

vuxenutbildning i Härryda kommun, 24 mars 2021 
 Mall för huvudmannens redovisning Härryda kommun 
 Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka studieavbrott i 

kommunal vuxenutbildning i Härryda kommun, 12 oktober 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 315  Dnr 2021VFN297 

Information om införandet av ny servicegaranti för sektorn för 
socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 januari 2021 § 6, beslutade välfärdsnämnden att fastställa principer för 
servicegarantier inom välfärdsnämndens verksamhetsområde, samt att uppdra åt förvaltningen 
att utforma och fastställa servicegarantier i enlighet med principerna. 
  
Välfärdsnämnden ska löpande informeras om fastställda servicegarantier inom 
välfärdsnämndens ansvarsområde. Uppföljning av hur garantierna fallit ut sker i 
verksamhetsberättelsen. 
  
Sektorn för socialtjänst har omvandlat en värdighetsgaranti till servicegaranti enligt de 
antagna principerna samt en utfästelse om garantin inte uppfylls. Servicegarantin fastställdes 
av kommundirektör den 16 november 2021. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
 Välfärdsnämndens beslut 11 januari 2021 §6, Principer för servicegarantier inom 

välfärdsnämndens verksamhetsområde i Härryda kommun 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 316  Dnr 2021VFN469 

Avtalsbaserad samverkan avseende dödsbohandläggning i Härryda 
kommun, Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan avseende gemensam dödsbohandläggning 
inom socialtjänsten med Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun.  
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Lerums kommun, Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan 
träffas med samtliga kommuner. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2018 infördes en generell rätt till kommunal avtalssamverkan i 9 kap. 37 § 
kommunallagen (2017:725), KL. Socialtjänstens område har identifierats som ett område där 
avtalssamverkan kan vara ett sätt att underlätta, effektivisera och öka kvaliteten. Skäl för 
avtalssamverkan kan till exempel vara behovet av att klara kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling, att säkerställa tillgången till specialistkompetens, att bibehålla och 
utveckla kommunal service inom ramen för knappa resurser, men också att minska 
sårbarheten.   
                      
Mot denna bakgrund har Lerums kommun tillsammans med Härryda kommun, Partille 
kommun och Mölndals stad undersökt möjligheten att skapa en samverkansorganisation kring 
respektive kommuners dödsbohandläggning och funnit detta lämpligt. Kommunfullmäktige 
föreslås därför att tillstyrka en avtalsbaserad samverkan avseende dödsbohandläggning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 november 2021 
 Utredning ”Kommunal samverkan – gemensam dödsbohandläggning för Härryda, 

Lerum, Mölndal och Partille” 2 september 2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 317  Dnr 2021VFN470 

Taxa för provisorisk dödsbohandläggning  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige fastställer Taxa för provisorisk dödsbohantering om två procent av 
prisbasbelopp per timme. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden ansvarar för utredning och förvaltning av provisoriska dödsbon och föreslår 
att kommunfullmäktige fastställer taxa för denna hantering med två procent av prisbasbelopp 
per timme. Samma taxa föreslås gälla i Partille kommun, Lerums kommun och Mölndals stad 
från och med den 1 april 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 november 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 318  Dnr 2021VFN467 

Slutrapport – Uppföljning och utvärdering av 
organisationsförändring 2019 inom verksamhetsområde barn och 
familj, sektorn för socialtjänst  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar Helseplan Consulting Groups Slutrapport samt förvaltningens 
planerade åtgärder. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021–2023 tas upp att fältverksamheten kommer att 
utvärderas under 2021. Helseplan Consulting Group har på uppdrag av Härryda kommun 
genomfört en uppföljning och utvärdering med fokus på den organisationsförändring som 
2019 skedde inom verksamhetsområdet barn och familj inom sektorn för socialtjänst. 
Förvaltningen redovisar slutrapporten och planerade åtgärder för de åtta rekommendationer 
som Helseplan lämnar till barn och familj utifrån verksamhetens uppdrag. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 16 november 2021  
 Slutrapport - Uppföljning och utvärdering av organisationsförändring inom 

verksamhetsområde barn och familj, sektorn för socialtjänst 31 augusti 2021 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen för att för att få kompletterande information. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden noterar Helseplan Consulting 
Groups Slutrapport samt förvaltningens planerade åtgärder. 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:53-19:01 
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Beslutsgång  
Ordföranden redovisar att hon kommer att ställa Siw Hallberts förslag om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag. Väljer välfärdsnämnden att bifalla förslaget om återremiss, återremitteras 
ärendet till förvaltningen. Om välfärdsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag kommer 
ordföranden fråga om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag.  
  
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 6 ja-röster, 4 nej-röster och 3 avstår beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-12-15  

 

Voteringslista: § 318 
Ärende: Slutrapport – Uppföljning och utvärdering av organisationsförändring 2019 inom 
verksamhetsområde barn och familj, sektorn för socialtjänst,  2021VFN467 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Evalotta Liljenzin (M), ledamot   X 
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Anita Anger (L), 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 
Katia Petkova (M), ersättare X   
Resultat 6 4 3 
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§ 319  Dnr 2021VFN473 

Förlängning av ramavtal för tillfälligt boende för nyanlända  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att förlänga ramavtal med Braboende i Hindås AB för tillfälligt 
boende för nyanlända med ett år under perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Mottagandet av nyanlända i Härryda kommun har under de senaste åren minskat, men 
andelen kvotflyktingar har ökat markant. Årets kommuntal är 72 nyanlända, varav 60 
nyanlända har anvisats hittills. Andelen kvotflyktingar har under året varit 92 procent. 
Kvotflyktingar utses av FN:s flyktingorgan UNHCR och hämtas direkt på flygplatsen. Vid 
ankomst erbjuds kvotflyktingar tillfälligt boende på Braboende i Hindås AB/Hindås camping 
samt individuellt anpassad boendecoaching. För att uppnå en lyckad integration av nyanlända 
med goda förutsättningarna till egen försörjning behövs ett långsiktigt arbete utifrån ett 
helhetsperspektiv. Ett tryggt och säkert boendealternativ utifrån individuella förutsättningar är 
av stor vikt för att förhindra att incidenter uppstår som påverkar nyanlända och boende i 
närområdet. 
  
Härryda kommun har avtal med Hindås camping om tillfälligt boende för nyanlända i form av 
20 garantiplatser. Avtalet upphör den 31 mars 2022, möjlighet finns att förlänga avtalet ett år.  
  
Förvaltningens bedömning är att det finns fortsatt behov av tillfälligt boende för framför allt 
kvotflyktingar. Förvaltningen anser att avtalet om tillfälligt boende för nyanlända på Hindås 
camping ska förlängas med ett år. En förlängning av avtalet med Hindås camping bedöms 
kunna rymmas inom ramen för den statliga ersättningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 november 2021 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 320  Dnr 2021VFN445 

Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser samt yttrande till 
Västra Götalandsregionen över förslag om Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser från sektorn för socialtjänst som sitt eget 
yttrande till Västra Götalandsregionen. 
  
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Färdplan – 
länsgemensam strategi för god och nära vård från sektorn för socialtjänst som sitt eget 
yttrande till Västra Götalandsregionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan år 1999 har Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i länet reglerat 
samverkan och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvårdsområdet i ett Hälso- och 
sjukvårdsavtal. På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och 
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod och remissvar/synpunkter 
ska lämnas i webbformulär senast 2021-12-31. Förvaltning har många synpunkter på 
remissen. Synpunkterna handlar bland annat om att förtydliganden krävs för att klargöra att 
den kommunala hälso- och sjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå, 
och då för kompetenserna legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och 
legitimerad fysioterapeut. Ytterligare synpunkter avser förtydliganden av regionens ansvar för 
läkarmedverkan i teamet runt patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, 
samt behov av justeringar för att inte ansvarsförskjutning till kommunal hälso- och sjukvård 
ska kunna ske utan att dialog skett och vårdbegäran inkommit. 
  
Färdplanen är en länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för 
utveckling samt hur takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till år 
2030. Förvaltningens bedömning av remissen är att målbild och prioriterade områden ligger 
väl i linje med de behov vi ser för framtiden. Men vi ser också att det är lång väg att gå för att 
uppnå målbilden.  
  
Samverkan i Göteborgsregionen (GR) har skett och förslag på formuleringar har tagits fram 
gemensamt, men varje kommun svarar för sig. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 november 2021 
 Missiv Synpunkter på förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande 

överenskommelser 
 Remissversion Hälso- och sjukvårdsavtal 
 Missiv Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
 Remissversion Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
 Remissvar Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
 Remissvar Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 321  Dnr 2020VFN581 

Redovisning av uppdrag om beskrivning av hur processen för 
etablering av skolor inom kommunen ska genomföras där 
kommunen eller en annan aktör är huvudman  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är fullgjort och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 16 december 2020 § 303 att uppdra åt förvaltningen att ta fram en 
beskrivning av hur processen för etablering av skolor inom kommunen ska genomföras där 
kommunen eller en annan aktör är huvudman.  
  
Det finns flertalet olika möjliga scenarion samt kombinationer av förutsättningar för hur en 
skola kan etableras i kommunen. Tillvägagångssättet när en ny skola ska etableras skiljer sig 
åt beroende på om det handlar om kommunal eller fristående huvudman. Vad som också kan 
påverka etableringssättet är markinnehav eller detaljplan i den aktuella kommunen. Andra 
förutsättningar handlar om huruvida det finns en befintlig lokal som skolan i fråga ska starta 
upp i, om denna i så fall ägs av kommunen eller av annan aktör. Också utförandet av själva 
byggnationen kan ske i kommunal regi eller av privat aktör.  
  
Kommunen har mycket stor möjlighet att påverka i en etablering av skola som ska drivas i 
kommunal regi. Kommunen har identifierat ett behov utifrån sin lokalresursplanering och har 
beslutat att bygga skolan på kommunal mark. På detta vis har både Backaskolan och 
Fagerhultsskolan etablerats. Vid etablering av fristående skola finns ett flertal olika 
tillvägagångssätt och kommunens påverkansgrad variera mellan dem. När Fridaskolan 
etablerades i Mölnlycke gjordes detta i en befintliga privat lokal. Detaljplanen medgav inte att 
skolverksamhet fick bedrivas och kommunens möjlighet att påverka etablering låg i 
bygglovsförfarandet. I övrigt var påverkansmöjlighet begränsad för kommunen. 
  
Förvaltningen bedömer att det inte går att ta fram en detaljerad eller entydig beskrivning av 
hur processen för etablering av skolor ska genomföras, då det finns flertalet olika tänkbara 
scenarion samt kombinationer av förutsättningar.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 322  Dnr 2021VFN508 

Skolchef gymnasieutbildningen  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser verksamhetschef för gymnasieutbildningen till skolchef för 
gymnasieutbildningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018 § 447 att utse sektorschef för utbildning, 
kultur och fritid till skolchef. Skolchefens uppdrag omfattade då samtliga utbildningsformer i 
Härryda kommun, från förskola till vuxenutbildning. Den 3 mars 2021 § 63 beslutade 
välfärdsnämnden att utse verksamhetschefen för Härryda framtid till skolchef för 
vuxenutbildningen.  
  
I detta ärende föreslås att verksamhetschef för gymnasiet ska utses till skolchef för 
gymnasieverksamheten. 
  
En skolchefs uppgift är att biträda huvudmannen i att säkerställa att de nationella 
bestämmelser som gäller för utbildningen följs i verksamheten enligt 2 kap. 8 a § skollagen 
(2010:800). Det finns inte reglerat vem som kan vara skolchef utan det är huvudmannen som 
beslutar vilken kompetens skolchefen ska inneha och vem eller vilka som ska utses. Då 
skolchefspositionen enligt ovan lag innebär en mellanställning mellan kommunalpolitik, 
skolverksamhet, de statliga direktiven och det kommunala uppdraget är det med fördel en 
person med god insyn i verksamheten för att säkerställa att utbildningen följer de nationella 
styrdokumenten samt ansvarar för uppföljningen till huvudman. 
  
Detta förslag innebär att det kommer att finnas tre tjänstepersoner som har uppdraget som 
skolchef i Härryda kommun. Sektorschef för utbildning, kultur och fritid är skolchef för 
förskole- och grundskoleverksamheten, verksamhetschef för Härryda framtid för 
vuxenutbildningen och verksamhetschef för gymnasiet för gymnasieverksamheten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 november 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 323  Dnr 2021VFN507 

Principer för fördelning av extra bidrag till föreningar under 2022 
med anledning av covid-19  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer principer för fördelning av extra bidrag till föreningar under 2022 
med anledning av covid-19. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdnämndens verksamhetsplan 2022-2024 finns inriktningsmålet att kommunen ska 
stödja föreningslivets engagemang i utvecklingsarbete kring aktiviteter och fysisk utformning. 
För att nå målet har medel om 5 mnkr tillförts kultur- och fritidsverksamheten för 2022. Detta 
budgettillskott är en tillfällig satsning, utöver det ordinarie föreningsstödet om 4,2 mnkr. 
Detta budgettillskott syftar till att återstarta föreningslivet efter covid-19-pandemin.  
  
För att vara aktuell för det tillfälliga återstartsbidraget ska föreningen i fråga vara berättigad 
till det ordinarie föreningsstödet, ha lidit ekonomisk skada av covid-19-pandemin samt ha en 
plan för utveckling som faller inom ramen för en eller flera bidragskategorier; investeringar 
och/eller ny- och återrekrytering av medlemmar. En förening kan söka bidrag mellan 5 tkr och 
150 tkr. Föreningen ska inkomma med en ansökan innehållandes de uppgifter som efterfrågas 
samt förväntas göra en återrapportering vid årets slut.  
  
Beslut om fördelning och utbetalning av bidrag kommer att fattas i enlighet med 
välfärdsnämndens delegationsordning. En sammanfattning av beviljade bidrag kommer att 
delges välfärdsnämnden under 2022.  
  
Införandet av det nya stödet till ideella föreningar och folkbildning pågår under 2022. Det 
extra bidraget med anledning av covid-19 kommer att införas och tillämpas parallellt, varför 
det är viktigt att särskilja de båda stödformerna och vara tydlig med detta gentemot 
föreningslivet.  
  
Ansökningsperioden kommer vara relativt kort (1-2 månader), vilket är i likhet med hur andra 
kommuner valt att hantera motsvarande bidrag. Strävan efter en så enkel och smidig 
administrativ hantering som möjligt, innebär att hanteringen kommer att bygga på en hög grad 
av tillit till föreningslivets ansökningar.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 december 2021 
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§ 324  Dnr 2021VFN135 

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per oktober 
2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 34,7 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 24,7 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 10 mnkr.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 22,2 mnkr vilket innebär ett överskott om 5,5 
mnkr 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 november 2021 
 Månadsprognos per oktober 2021 för välfärdsnämnden, 15 december 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 325  Dnr 2021VFN168 

Statistiska uppgifter 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 30 september 2021. 
 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 326  Dnr 2021VFN8 

Delgivningar 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Nyhetsbrev från Kultur och fritid  
 Folkbibliotek Skolbibliotek 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemötet  211125 
 Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet i Härryda kommun 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 327  Dnr 2021VFN32 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. 
Förteckning över anmälda beslut, daterad den 30 november 2021, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 328  Dnr 2021VFN509 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning 
inom skolområdet enligt förordning 2020:15 gällande 
Furuhällskolan, klass 3a, 4a och 4b  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 22 november 2021, 
om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt förordning 2020:15 gällande 
Furuhällskolan, klass 3a, 4a och 4b till och med den 28 november 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 329  Dnr 2021VFN516 

Anmälan av ordförandebeslut om tillfällig och delvis stängning 
inom skolområdet enligt förordning 2020:15 gällande 
Furuhällskolan, F-5  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av ordförandebeslut, daterat den 25 november 2021, 
om tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt förordning 2020:15 gällande 
Furuhällskolan, F-5 till och med den 1 december 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 330  Dnr 2021VFN2 

Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade 
ledamöter och tjänstemän 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut i brådskande ärenden, fattade av ordförande och 
förordnade ledamöter finns att redovisa för perioden den 16 november till och med den 13 
december 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 16 november till och med den 13 december 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 331  Dnr 2021VFN54 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 23 och 30 november och 14 december 2021. Protokoll från 
myndighetsutskottets sammanträde en 23 och 30 november och 14 december föreligger. 
 

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