Register - Välfärdsnämnden 2022
Sammanträde den 12 januari, §§ 1–16
§ 1 Fastställande av föredragningslistan

§ 2 Information om folkbibliotek och skolbibliotek
§ 3 Information om KKIK och lärarförbundets rankning
§ 4 Revisorernas uppföljande granskning av samverkan mellan socialtjänst samt förskola
respektive grundskola
§ 5 Svar på motion om en äldreomsorgsplan för Härryda kommun
§ 6 Svar på motion om att redovisa hur de kommunala skolorna kan genomföra profilering
§ 7 Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2022
§ 8 Årshjul för ledning och styrning samt årsplan för välfärdsnämnden 2022
§ 9 Delegation till skolchef om att ansöka om tillstånd för distansundervisning hos
Skolinspektionen
§ 10 Delgivningar 2021
§ 11 Delgivning av protokoll från råd 2021
§ 12 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2021
§ 13 Ordförandeinitiativ om familjecentraler i Härryda kommun
§ 14 Initiativärende om uppdrag att ta fram program för privata utförare
§ 15 Anmälan av beslut fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
2021
§ 16 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2022

Sammanträde den 9 februari, §§ 17–34
§ 17 Fastställande av föredragningslistan

§ 18 Information om Rävlandaskolans verksamhet
§ 19 Information om samverkan och övergång mellan skola, fortsatta studier och arbetsliv
§ 20 Information om filter som skyddar användare från att utsättas för pornografiskt material
på webben

§ 21 Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen
"serviceorganisation med myndighetsansvar"
§ 22 Information om specialiserad palliativ vård i hemmet
§ 23 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt användande av fastigheten
Näckrosvägens stödboende
§ 24 Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin
§ 25 Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam
överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner
§ 26 Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention
2022 – 2025
§ 27 Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt övergång till fjärroch distansundervisning
§ 28 Delgivningar 2022
§ 29 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid
§ 30 Anmälan av ordförandebeslut
§ 31 Initiativärende om information om insatser och kommunikation kring otrygghet på
Fagerhultsskolan
§ 32 Anmälan av beslut fattade i individärenden av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 33 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
§ 34 Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats – SEKRETESS

Sammanträde den 9 mars, §§ 35–55

§ 35 Fastställande av föredragningslistan
§ 36 Information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld
§ 37 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2021
§ 38 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2021
§ 39 Redovisning av klagomål, synpunkter och anmälningar 2021
§ 40 Redovisning av uppdrag om översyn av belopp för kommunens utmärkelser och priser
samt beslut om prisbelopp och kommunikationsinsats

§ 41 Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för att ingå ett IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap) med kvinnojouren Frideborg i Mölndal/Härryda samt uppdrag att
arbeta fram ett IOP-avtal
§ 42 Redovisning av uppdrag om att utreda hur Härryda kommun kan få fler utförare inom
Hemtjänst
§ 43 Uppdrag att fatta beslut om handräckning
§ 44 Yttrande till Västra Götalandsregionen kring förslag om samverkan för
naturbruksutbildningar i Västra Götaland
§ 45 Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till plan för att motverka och behandla
Spelberoende
§ 46 Årlig revidering av välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan inom sektorn för
utbildning, kultur och fritids verksamhetsområde 2022
§ 47 Årsrapporter från råden 2021
§ 48 Delgivningar 2022
§ 49 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022
§ 50 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022
§ 51 Information om kommunens beredskap med anledning av en eventuell flyktingvåg från
Ukraina
§ 52 Initiativärende om flyktingmottagande i samband med kriget i Ukraina
§ 53 Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos
§ 54 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 55 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Sammanträde den 9 mars, §§ 56–57
§ 56 Sekretess
§ 57 Sekretess

Sammanträde den 23 mars 2022, §§ 58–63
§ 58 Fastställande av föredragningslistan

§ 59 Inledning om välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021

§ 60 Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande
§ 61 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för utbildning, kultur och fritid
§ 62 Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för socialtjänst
§ 63 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Sammanträde den 6 april, §§ 64-80

§ 64 Fastställande av föredragningslistan
§ 65 Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2021
§ 66 Användning av tillfälligt förstärkt statsbidrag skolmiljarden 2022
§ 67 Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun
2021
§ 68 Flygplatssamverkan gällande hedersrelaterat våld och förtryck
§ 69 Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Samverkansavtal digitala
hjälpmedel
§ 70 Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning
§ 71 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021
§ 72 Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per februari 2022
§ 73 Bemötande och tillgänglighetspris 2022
§ 74 Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med
NPFdiagnos
§ 75 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden
§ 76 Årsrapporter från råden 2021
§ 77 Delgivningar 2022
§ 78 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022
§ 79 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 80 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Sammanträde den 4 maj, §§ 81–95, 103-112
§ 81 Fastställande av föredragningslistan

§ 82 Information om lokalresursplanering
§ 83 Information om rätt till utbildning och närvaro
§ 84 Uppdrag om förstärkning av närvaroteamet
§ 85 Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten
§ 86 Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård
i annan kommun
§ 87 Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende
öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år
§ 88 Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun
§ 89 Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg
§ 90 Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning
§ 91 Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS
§ 92 Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022
§ 93 Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023
§ 94 Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022/2023
§ 95 Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola
§ 103 Kulturstipendium 2022
§ 104 Kulturpris 2022
§ 105 HBTQ-pris 2022
§ 106 Årets föreningsprofil 2022
§ 107 Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämndens
arbetsgrupp för skolfrågor, samt fyllnadsval
§ 108 Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens
besök 2022-04-06
§ 109 Delgivningar 2022
§ 110 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022

§ 111 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 112 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Sammanträde den 4 maj, §§ 96–102
§ 96 Sekretess
§ 97 Sekretess
§ 98 Sekretess
§ 99 Sekretess
§ 100 Sekretess
§ 101 Sekretess
§ 102 Sekretess

Sammanträde den 1 juni, §§ 117 – 132

§ 117 Fastställande av föredragningslistan
§ 118 Information om samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och fritid och sektorn
för
Socialtjänst
§ 119 Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning
§ 121 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för Västra
Götalandsregionen
samt Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård
§ 122 Redovisning av uppdrag om förutsättningar för valfrihets
system inom vuxenutbildningen
§ 123 Redovisning av uppdrag om förstärkning av närvaroteamet
§ 124 Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen för
Välfärdsnämnden
§ 125 Ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden per
mars
2022
§ 126 Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för välfärdsnämnden
§ 127 Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning
§ 128 Delgivningar 2022

§ 129 Delgivning av skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande tillsyn Säteriskolan
§ 130 Anmälan till huvudman vid beslut om avstängning i obligatorisk skolform
§ 131 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 132 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

Sammanträde den 1 juni, §§ 117 – 132

§ 120 Samverkansavtal avseende dödsbohandläggning för Härryda kommun, Lerums
kommun, Mölndals stad och Partille kommun

Sammanträde den 1 juni, §§ 133–140
§ 133 Sekretess
§ 134 Sekretess
§ 135 Sekretess
§ 136 Sekretess
§ 137 Sekretess
§ 138 Sekretess
§ 139 Sekretess
§ 140 Sekretess

Sammanträde den 20 juni, §§ 141 - 150
§ 141 Fastställande av föredragningslistan

§ 142 Information angående Attendo på Säteriet
§ 143 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022, Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda
§ 144 Ansökan om godkännande som huvudman för fristående fritidshem från British
International Schools of Sweden AB
§ 145 Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd
§ 146 Delgivningar 2022
§ 147 Initiativärende om dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan
§ 148 Entledigande av Peter Arvidsson (SD) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för

ekonomifrågor, samt fyllnadsval
§ 149 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter
och tjänstemän
§ 150 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott

