Årsrapporter från råden 2021
45
2022KS121

Page 736 of 926

Utvecklingsfunktionen
Anna Svensén Burgman
2021-12-14

Rådet för idéburna organisationers
årsrapport 2021
Rådet för idéburna organisationer är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för föreningar och idéburna
organisationer i kommunen. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör
rådens intresseområden inom såväl kommunstyrelsens som
välfärdsnämndens ansvarsområde. Dialog mellan rådet och styrelse/nämnd
breddar och fördjupar beslutsunderlag och skapar förståelse och förtroende.
Rådet har under 2021 fortsatt sitt arbete med att verka för ökade möjligheter
att synliggöra och stärka de idéburna organisationernas roll som röstbärare,
liksom deras möjligheter att utgöra en självständig och viktig aktör inom
välfärdsutvecklingen.
Utifrån rådets roll som referensorgan och remissinstans till
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är
möjligt ges tillfälle att inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets
intresseområden.
Rådet har under 2021 bland annat fått information om:

•

Budgetprocessen

•

Landvetter Södra

•

Hållbarhetsstrategiskt program

•

Civilsamhället och Agenda 2030

•

Taxor och regler för tidfördelning av kommunala anläggningar för
kultur-, förenings- och fritidsändamål

Utveckling av rådets arbete

Under våren 2021 har en översyn av arbetet i samtliga råd genomförts.
Kommunalråden, ordföranden samt politiker i råden har fört en diskussion
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om hur rådens arbete kan utvecklas och vitaliseras samt gett förvaltningen i
uppdrag att se över när i tid det är lämpligt att råden lämnar synpunkter på
budgetprocessen, hur råden tar upp ärenden, hur råden lämnar synpunkter
samt hur återkoppling till råden sker. Utifrån detta har råden även fastställt
nya årshjul.
Övrigt under 2021

Coronapandemin har påverkat rådets arbete under 2021 och rådet har
genomfört en del sammanträden på distans.
Rådet har bland annat som uppgift att två gånger per år anordna öppna
möten med de idéburna organisationer som verkar inom kommunen. Vårens
öppna möte hölls digitalt med fokus på hållbar utveckling genom
information om det hållbarhetsstrategiska programmet från kommunens
Agenda 2030-team samt gruppdiskussioner. Under hösten bjöd rådet in till
ett öppet möte i Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke där bland annat politiker
från kommunfullmäktige var inbjudna för att ge sin syn på civilsamhällets
roll i samhällsutvecklingen.
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som har
behandlats på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden som
rör rådets intresseområden.
Protokollen från rådet för idéburna organisationer rådet delges
kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt finns tillgängliga för
verksamheterna i förvaltningen på kommunens intranät, IDA.

Håkan Eriksson,
Ordförande i rådet för idéburna organisationer
Jan Linde
Vice ordförande i rådet för idéburna organisationer
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Utvecklingsfunktionen
Emelie Ivarson
2022-01-17

Rådet för funktionshinderfrågors
årsrapport 2021
Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för överläggning, samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för organisationer
som verkar för personer med funktionsnedsättning i kommunen.
Rådet är ett referensorgan i frågor som berör personer med
funktionsnedsättning inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens
ansvarsområde. Rådet är en viktig kanal till personer med
funktionsnedsättning i samhället och det är därför angeläget att rådet ges
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.
Rådet har under 2021 fortsatt sitt arbete med att lyfta fram vikten av
jämlikhet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Rådet har haft möjlighet att lämna synpunkter på:

•

Detaljplan Ny skola i Djupedalsäng Hulebäck 1:34 i Mölnlycke.

•

Majoritetens förslag till prioriterade mål och budgetramar samt
förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 för
välfärdsnämnden och kommunstyrelsen.

•

Förvaltningens förslag till beslut i ärende om:
o Hållbarhetsstrategiskt program.

o Policyn för tillgänglighet för Härryda kommun.
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o Svar på medborgarförslag om syn- och hörselinstruktör.

o Utbetalning av habiliteringsersättning vid coronarelaterad
frånvaro.
Rådet har fått information om:

•

Revisorerna arbete under 2020.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 för verksamhet
funktionsstöd.
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•

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst år 2020.

•

Härryda kommuns resultatet i Myndigheten för delaktighets årliga
uppföljning av arbetet med tillgänglighet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.

•

Härryda kommuns resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

•

Forskning kring skolnärvaro, skolfrånvaro och hemmasittande.

•

Lokalresursplanen (LRP) och socialtjänstens bedömning av behov
av verksamhetslokaler 2022–2026.

•

Organisationsförändringar inom verksamheten funktionsstöd,
gällande bostad med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd
och personlig assistans.

•

Verksamhetens arbete med besparingar som låg i budget.

•

Ändring av avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten.

•

Förslag till verksamhetsplan för 2022.

•

Detaljplaneprocessen och synpunkter vid samråd.

•

Planering av bostäder och lokaler inom sektorn för socialtjänst.

•

Resultatet från Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdens och
socialtjänstens kvalité i hela Sverige.

•

Presentation av en av rådets organisationer; FUB som arbetar för att
barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska
kunna leva ett gott liv.

Rådet har bland annat delgetts:

•

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021-2023.

•

Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 20222024 (2026).

•

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Utveckling av rådets arbete

Kommunstyrelsens och välfärdsnämndes presidium, pensionärsrådet, rådet
för funktionshinderfrågor och rådet för idéburna organisationer har under
hösten 2020 och våren 2021 fört diskussioner om hur arbetet i råden kan
utvecklas och vitaliseras. Som ett resultat av detta har det tagits fram en
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Årsplan för rådet för funktionshinderfrågor samt en Struktur/rutin för
hantering av rådets synpunkter som fastställdes av rådet den 25 maj § 19.
Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor uttryckte den 24 maj 2021 § 23 önskan om
en översyn av Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor. Språkbruket
behöver moderniseras och sammansättning av rådet behöver ses över. Det är
angeläget att få in fler organisationer i rådet än de som anges i instruktionen.
Rådet för funktionshinderfrågor har tagit fram förslag på organisationer som
skulle kunna ingå i rådet samt även tagit kontakt för att höra sig för om
organisationerna finner det intressant att vara representerade i rådet.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2021 § 418 att ge
förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ändringar i
Instruktion för rådet för funktionshinderfrågor i enlighet med rådets
synpunkter. Rådet kommer i början av 2022 att vara involverade i arbetet
med revideringen. Instruktionen fastställas sen av kommunstyrelsen.
Övrigt under 2021

En arbetsgrupp inom rådet har tagit emot nomineringar till bemötande och
tillgänglighetspriset och föreslagit mottagare av priset.
Verksamhetschef för funktionsstöd och verksamhetschef för hälsa och
bistånd, har deltagit vid sammanträden under året och informerat om
aktuella frågor inom verksamheterna.
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som det
beslutats om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden
och som berör rådets intresseområden.
Protokollen från rådet för funktionshinderfrågor delges kommunstyrelsen,
välfärdsnämnden och pensionärsrådet och finns tillgängliga för
verksamheterna i kommunen på kommunens intranät, IDA.

Ronny Sjöberg,
Ordförande i rådet för funktionshinderfrågor
Katarina Kaspersson
Vice ordförande i rådet för funktionshinderfrågor
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid
Maija Grotteborn

Ungdomsrådet 2021
Ungdomsrådet är ett forum för överläggningar, samråd och utbyte av
ömsesidig information mellan beslutsfattare i kommunen och företrädare för
ungdomar i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet.
Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar i kommunen ska få större
möjlighet att påverka frågor som rör barn och unga, samt öka intresset för
demokrati och politik.
Ungdomsrådet syftar också till att vara ett referensorgan i frågor som berör
barn och unga inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens
ansvarsområden.
Utifrån rådets roll som referensorgan till kommunstyrelsen och
välfärdsnämnden är det viktigt att det så tidigt det är möjligt ges tillfälle att
inkomma med synpunkter på de frågor som rör rådets intresseområden.

Rådet har under 2021 fått tillfälle att yttra sig över bland annat:
•

det hållbarhetsstrategiska programmet (via information under
ungdomsråd samt separat workshop under våren)

•

utvecklingen av Landvetter södra

•

utvecklingen av Landvetter centrum.
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Rådet har under 2021 fått information om bland annat:
•

budgetprocessen inom de specifika områdena psykisk hälsa,
skola/utbildning samt kultur och fritid

•

hur kommunen och skolorna fattar beslut om distansundervisning
och andra åtgärder inom skolan under pågående pandemi

•

det arbete SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) bedriver i
kommunen

•

processen Sveriges bästa skola samt ny stadieindelning i skolan
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•

hur kommunen arbetar för att stödja och behålla näringsliv och
föreningsliv under pandemin

•

ny is- och idrottsanläggning i Härryda centrum

•

politiska inriktningsmål för 2022

Övrigt under 2021
Under vårterminen genomfördes ungdomsråden digitalt på grund av
coronapandemin.
Ungdomsrådet fick under 2020 möjlighet att yttra sig över den nya
översiktsplanen för Härryda kommun. Rådet fick under våren ett återbesök
av Frida Skarp och Linnéa Hedin som återkopplade de förändringar som
gjorts i planen efter ungdomarnas synpunkter.
Ungdomsrådet initierade under vårterminen en enkät gällande
kollektivtrafikfrågor som gick ut i början av höstterminen till alla ungdomar
från årskurs 6 till och med årskurs 3 på gymnasiet. Enkäten fick över 1000
svar som sammanställdes och presenterades för ungdomsrådet samt
skickades vidare till Västtrafik. Västtrafik hade en första dialog med
intresserade ungdomar från ungdomsrådet i december och dialogen kommer
att fortsätta under 2022.
Under hösten skapade ungdomsrådet tre olika arbetsgrupper utifrån
områdena psykisk hälsa, ANDTS samt Agenda 2030 med fokus på
klimatfrågor. Varje arbetsgrupp har en handledare som är en tjänsteperson i
kommunen som har kunskap inom området. Syftet med arbetsgrupperna är
att:
-

ungdomsrådets möten ska effektiviseras

-

allas röster ska göras hörda utifrån att frågor först diskuterats i
mindre arbetsgrupper och att det finns ett flöde mellan klassrådelevråd-ungdomsråd

-

ungdomarna kan få en snabbare återkoppling gällande vissa frågor i
och med att de har direktkontakt med en tjänsteperson som är
sakkunnig i frågorna

-

ungdomars inflytande i kommunen främjas i och med att det blir en
tydlig koppling mellan tjänstepersoner och ungdomar.

Metoden att jobba i arbetsgrupper kommer att utvärderas innan sommaren
2022.
Under hösten skapades en tillfällig arbetsgrupp ur ungdomsrådet som
arbetade med att planera LUPP-workshopen som gick av stapeln den 29
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november. Under workshopen fick ungdomar från kommunens senareskolor
samt gymnasiet träffa politiker och diskutera fokusfrågor utifrån resultatet
av LUPP-enkäten 2020.
Protokollen från rådet delges kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt
finns tillgängliga för verksamheterna i förvaltningen på kommunens
hemsida (www.harryda.se/ungdomsradet).

Julius Ekelin,
Ordförande i ungdomsrådet
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Utvecklingsfunktionen
Milyon Tekle-Haile
2022-02-23

Årsrapport från
pensionärsrådet för 2021
Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för
pensionärsorganisationerna. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör
pensionärer inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens
ansvarsområde. Rådet är en viktig kanal till de äldre i samhället och det är
därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter
och att dess synpunkter beaktas.
Pensionärsrådet har under 2021 arbetat med att belysa frågor som berör de
äldre i kommunen och pensionärsorganisationerna har under året framförallt
lyft fram frågan om boendeformer för äldre, bland annat trygghetsboende.
Rådet har under 2021 fortsatt sitt arbete med att lyfta fram vikten av bra
boendeförhållande för äldre. Den 24 mars 2021 ordnades ett extra möte
med tema bostad. Följande punkter behandlades på mötet:
•

Lena Lager, sektorschef socialtjänst, informerade om det kommande
äldreboendet på Säteriet (Attendo).

•

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande, informerade om
pågående och planerade byggen lämpliga för 65+ i kommunen.

•

Anders Halldén, ordförande Förbo AB, informerade om Förbos
möjligheter att bygga bostäder anpassade för äldre.

•

Irmana Cukur, administrativ chef, informerade om
synpunktshantering i detaljplaneprocessen.
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Rådet har lämnat synpunkter på:

•

Detaljplan för Bråta 2.139 vid Landvettersjön i Mölnlycke.

•

Budget och verksamhetsberättelse.

•

Majoritetens förslag till prioriterade mål och budgetramar.

•

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 för
välfärdsnämnden och kommunstyrelsen.

•

Rapporten Framtidens vård och omsorg i Härryda kommun.

•

Förvaltningens förslag till beslut i ärende om:
o Svar på medborgarförslag om syn- och hörselinstruktör.
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o Hållbarhetsstrategiskt program

o Svar på motion om äldreomsorgsplan
Rådet har fått information om:

•

Covid-19 och statsbidrag.

•

Revisorernas arbete under 2020.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020 för verksamhet vård
och omsorg samt hälsa och bistånd.

•

Patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst år 2020.

•

Härryda kommuns resultatet av SCB:s medborgarundersökning.

•

Brukarundersökning äldreomsorg.

•

Lokalresursplanen (LRP) och socialtjänstens bedömning av behov
av verksamhetslokaler 2022–2026.

•

Prioriterade mål och budgetramar.

•

Ändring av avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten.

•

Förslag till verksamhetsplan för 2022.

•

Nytt äldreboende Säteriet.

•

Detaljplaneprocessen och synpunkter vid samråd.

•

Planering av bostäder och lokaler inom sektorn för socialtjänst.

Rådet har bland annat delgetts:

•

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021–2023.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsplan 2021–2023.

•

Ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budgetarbetet 2022–
2024 (2026).

•

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2020.

•

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2020.

Utveckling av rådets arbete

Pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och ömsesidig
information mellan kommunen och företrädare för
pensionärsorganisationerna. Rådet är ett referensorgan i frågor som berör
pensionärer inom såväl kommunstyrelsens som välfärdsnämndens
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ansvarsområde. Kommunstyrelsens och välfärdsnämndes presidium,
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för idéburna
organisationer har under hösten 2020 och våren 2021 fört diskussioner om
hur arbetet i råden kan utvecklas och vitaliseras. Som ett resultat av detta
har det tagits fram en Årsplan för pensionärsrådet samt en Struktur/rutin för
hantering av rådets synpunkter som fastställdes av rådet §24, 1 juni 2021.
Övrigt under 2021

Verksamhetschef för äldreomsorg och verksamhetschef för hälsa och
bistånd, har deltagit vid sammanträden under året och informerat om
aktuella frågor inom verksamheterna.
På samtliga sammanträden har rådet fått information om ärenden som det
beslutats om på kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden
och som berör rådets intresseområden.
Protokollen från pensionärsrådet sammanträde har delgetts rådet för
funktionshinderfrågor, kommunstyrelsen, välfärdsnämnden och finns
tillgängliga för verksamheterna i kommunen på kommunens intranät, IDA.
Mölnlycke 2022-02-23
Kersti Lagergren,
Ordförande
Agneta Ehrenborg
Vice ordförande
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