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Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Sven Karlsson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova Valkova (M) (16:15-17:34) §§215-227, §§229-231 
Kersti Lagergren (M) §§214-227, §§229-231 
Peter Herrmann (L) §§214-227, §§229-231 
Gun Wågsjö (C) §§214-227, §§229-231 
Elin Germgård (C) §§214-227, §§229-231 
Jan Gustavsson (KP) §§214-227, §§229-231 
Kristin Arplöw (S) §§214-227, §§229-231 
Kajsa Lackovic (S) §§214-227, §§229-231 
Marie Strid (MP) §§214-227, §§229-231 

Övriga närvarande 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §§214-227, 
§§229-231
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§214-227, §§229-231 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§214-227
Peter Lönn (kommundirektör) §§214-227, §§229-231
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning, kultur och fritid) 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst)
Bo Ekström (ekonomichef) §§214-227
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Anders Pettersson (personalchef) §§214-227, §§229-231 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§214-227, §§229-231 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Håkan Hammarbäck (nämndsekreterare) 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Mölnlycke, 2022-11-30 15:00 

 

Protokollet omfattar §§214-227, §§229-233 

 

 

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 

2022-11-23 

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

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 214 Fastställande av föredragningslista 
§ 215 Redovisning av uppdrag att se över möjligheter att förändra resursfördelningen för ökad 

likvärdighet 
§ 216 Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 2023/2024 
§ 217 Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 
§ 218 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, 

grundsärskola och ISGR 2023 
§ 219 Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 
§ 220 Ändring av avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra 

tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten år 2023 
§ 221 Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem 
§ 222 Tillbakadragande av utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket 
§ 223 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
§ 224 Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt investeringsbudget 

2023-2027 
§ 225 Redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för privata utförare 
§ 226 Redovisning av uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst från välfärdsnämndens 

myndighetsutskott 
§ 227 Redovisning av uppdrag gällande uppföljning av problematisk skolfrånvaro från 

välfärdsnämndens myndighetsutskott 
§ 229 Delgivningar 2022 
§ 230 Statistiska uppgifter 2022 
§ 231 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 232 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 233 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 214 

Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, tas upp som ärende 
10. 

 Nytt ärende, Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg över handlingar inför 
beslut gällande tillsyn av särskilt boende för äldre, tas upp som ärende 15. 

 Ärende 21, Upphävande av beslut om särskild undervisning i hemmet, utgår. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 215  Dnr 2021VFN416 

Redovisning av uppdrag att se över möjligheter att förändra 
resursfördelningen för ökad likvärdighet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen och förklarar uppdraget slutfört. 
  
Välfärdsnämnden beslutar om förändrad resursfördelning enligt förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2021 § 169 att bifalla motion om 
resursfördelning i kommunens skolor från Oskar Sköld (S), Siw Hallbert (S) och Jonas 
Andersson (S). Bifall till motionen innebär att intentionen och förslagen i motionen ska 
utföras. 
  
Motionärerna föreslog att förvaltningen ska ges i uppdrag att först se över vilka möjligheter 
som finns inom befintlig ram att förändra fördelningen för att skapa ökad likvärdighet. Den 
andra delen av förslaget innebar att förvaltningen genom en omvärldskartläggning skulle ta 
fram underlag för en framtida resursfördelningsmodell med syfte att öka likvärdigheten för 
eleverna. Tanken med modellen var att ge förutsättningar för en väl fungerande uppföljning 
av resursanvändandet kopplat till skolresultat. 
  
Enligt den resursfördelningsmodell som Härryda kommun hittills tillämpat får skolorna lika 
mycket kompensation för elever oavsett vilket land utanför Norden som de kommer ifrån. 
  
Human Development Index (HDI) är ett sätt att istället indexera länder med hänsyn taget till 
medellivslängd, utbildningsnivå och bruttonationalinkomst. Många länder i världen har 
liksom Sverige ett väl utbyggt utbildningssystem vilket gör att nyanlända från dessa länder 
har i princip likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i svensk skola som 
svenska elever. 
  
Mot bakgrund av översynen samt utifrån att SCB förändrat tillgänglig data över elever 
bedömer förvaltningen att nuvarande resursfördelningsmodell bör förändras så att utländsk 
bakgrund utanför Norden utgår ur modellen och ersätts av variabeln Human Development 
Index (HDI). 
  
Genom att använda detta index i resursfördelningsmodellen bedömer förvaltningen att 
skolorna kompenseras i högre grad för elevers olika förutsättningar utifrån ursprungslandets 
utbildningssystem vilket är i linje med skollagens intentioner. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut den 16 september 2021 § 169 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 216  Dnr 2022VFN345 

Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola 2023/2024  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola 
2023/2024. 
  
Välfärdsnämnden fastställer Läsårstider för gymnasieskola 2023/2024. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt skolförordningen ska huvudmannen fatta beslut om datum för höst- och vårterminens 
början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Dessutom får 
kommunen lägga ut 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. 
I övrigt beslutar kommunerna över sina läsårstider. 
 
Läsårstiderna bygger på förslag från Göteborgsregionens utbildningsgrupp om gemensamma 
lovtider för medlemskommunerna, läsåret 2023/2024. Läsårstiderna redovisas i bilaga till 
tjänsteskrivelse och har arbetats fram i samråd med berörda verksamhetschefer och 
verksamhetsråd. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 oktober 2022 
 Låsårstider förskoleklass, grundskola och grundsärskola 13 oktober 2022 
 Läsårstider gymnasieskola 13 oktober 2022 

  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 217  Dnr 2022VFN386 

Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Interkommunal ersättning för gymnasieskola och 
gymnasiesärskola år 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 30 september 2022 § 410 förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 2023. 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola 2023 enligt prislista 
daterad den 23 juni 2022. 
  
Den kommun där en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den kommunen 
där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga kostnader för 
elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra en 
annan överenskommelse. 
  
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i en skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista. 
  
Efter beslut i utbildningschefsnätverket den 12 november 2021 ska 2023 års prislista 
indexeras istället för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 
årlig indexuppräkning för 2019 till 2023. Indexberäkningens storlek på 5 procent beror på 
stora förändringar i det ekonomiska läget där bland annat internationella prisökningar och 
därmed ökning av KPI (konsumentprisindex) är påverkan faktorer. Med anledning av 
osäkerheten kring utvecklingen föreslogs därför en justering/rationalisering med 0,5 procent. 
Således blir indexuppräkningen för 2023 totalt 4,5 procent. Samtliga priser för 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avseende år 2023 framgår i tjänsteskrivelse från 
Göteborgsregionen (GR) daterad den 23 juni 2022. 
  
Härryda kommun säljer fler platser än kommunen köper varför indexuppräkningen ryms inom 
budget där interkommunala ersättningar och kostnader räknats upp med motsvarande procent 
mellan budget 2022 och 2023. Förvaltningen bedömer att kostnaderna ryms inom budget. 
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Beslutsunderlag 
  

 Tjänsteskrivelse 19 oktober 2022 
 Tjänsteskrivelse från GR daterad den 23 juni 2022, inklusive Förslag till 

interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 2023 
 Protokollsutdrag § 410 Göteborgsregionens kommunalförbund daterad den 23 juni 

2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 218  Dnr 2022VFN385 

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och ISGR 2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 30 september § 409 förslag till 
Interkommunal ersättning (IKE) för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2023. Förbundsstyrelsen beslutade att 
rekommendera medlemskommunerna att fastställa interkommunal ersättning enligt prislista 
IKE inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola 
och ISGR år 2023. 
  
Den kommun där ett barn eller en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till 
den kommun där barnet eller eleven går i förskola eller skola. Den interkommunala 
ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.  
  
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista.  
  
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket den 13 november 2021 ska 2023 års prislista 
indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. 
Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen för 2021 med indexuppräkning för 
2021–2023. Indexuppräkningen för 2023 är totalt 4,5 procent (2,673 procent 2021). 
  
Den regionala prislistan redovisas i tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens 
kommunalförbund daterad den 23 juni 2022.  
  
Förvaltningen bedömer att indexräkningen ryms inom budget då kommunen köper och säljer 
ungefär lika många platser.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 6 oktober 2022 
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 Tjänsteskrivelse från GR daterad den 23 juni 2022 inklusive Förslag till 
interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 

 Protokollsutdrag § 409 Göteborgsregionens kommunalförbund 23 juni 2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 219  Dnr 2022VFN400 

Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 
2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsstyrelsen beslutade den 30 september 2022 att rekommendera medlemskommunerna 
att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen (GR) 2023 enligt 
förslag på prislista daterad den 12 april 2022. Förslaget till interkommunal ersättning avser de 
kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för 
utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. Principen gäller utbildningar där 
interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på 
grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt 
utbildning i svenska för invandrare.  
  
Under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 
poäng för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och det föreslås 
vara oförändrat för 2023. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som 
teoretiska gymnasiala kurser. För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 
oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna 
yrkesutbildningar föreslås att bilaterala förhandlingar tillämpas. Gällande utbildning i svenska 
för invandrare föreslås ersättningen vara oförändrad i jämförelse med år 2022. 
  
Vuxenutbildningsnätverket inom GR har ställt sig bakom förslaget. Förvaltningen bedömer att 
priserna för interkommunal vuxenutbildning ryms inom budget. 
  

Beslutsunderlag 
  

 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2022  
 Tjänsteskrivelse från GR, inklusive förslag på prislista för interkommunal ersättning 

(IKE) inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2023. 
 Protokollsutdrag, § 411, från GR förbundsstyrelsens sammanträde den 30 september 

2022, Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023.  
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§ 220  Dnr 2022VFN365 

Ändring av avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten år 
2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att ändra avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och 
sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten. Avgifterna ska gälla från och 
med den 1 april 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog taxa avseende avgifter för insatser inom socialtjänsten den 27 
februari 2020 § 30 och gav välfärdsnämnden i uppdrag att årligen revidera avgifterna utifrån 
principerna i taxebestämmelserna. 
  
Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för år 2023 till 52 500 kronor. Högkostnadsskyddets 
belopp för år 2023 beräknas utifrån prisbasbeloppet och avrundas i avgiftshänseende till ett 
heltal om 2 359 kronor. 
  
Förändringar i prisbasbeloppet, omsorgsprisindex, landstingsprisindex och konsumentverkets 
beräkningsgrunder medför en höjning av avgifterna år 2023. 
  
Pensionärsrådet fick information den 18 oktober 2022 gällande ändring av avgifterna. Rådet 
har inga synpunkter på avgifterna men tycker att styrdokumenten kan kännas svårförståeliga. 
Synpunkten kommer att beaktas i förvaltningens pågående arbete med revidering av 
styrdokumenten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 oktober 2022 
 Tabell över avgifter för hemtjänst med mera gällande från 1 april 2023 
 Tabell över innevarande års avgifter för hemtjänst med mera 
 Taxa avseende avgifter för hemtjänstinsatser, kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 

samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten  
 

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

15 / 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

16 / 34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-11-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 221  Dnr 2022VFN416 

Dygnsersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om 
valfrihetssystem  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer prisnivån för dygnsersättning för särskilt boende till 2 236 kr för 
år 2023. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun tillämpar från och med 1 april år 2022 valfrihetssystem inom särskilt 
boende enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). I samband med införandet fastslogs en 
ersättningsnivå för utförarna som ska justeras årligen. Ersättningen per dygn föreslås till 2 236 
kr för år 2023. 
  

Beslutsunderlag 
  

 Tjänsteskrivelse 26 oktober 2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 222  Dnr 2022VFN360 

Tillbakadragande av utträde ur Samordningsförbundet Insjöriket  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att Härryda kommun fortsatt ska vara med i 
Samordningsförbundet Insjöriket.  
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt firmatecknare att dra tillbaka utträde ur 
Samordningsförbundet Insjöriket. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge firmatecknare i uppdrag att avsluta 
avtalet med Samordningsförbundet Insjöriket. Uppsägningen träder i kraft den 31 december 
2023.  
  
I januari 2023 inför samordningsförbundet en ny verksamhetsplan och utförarmodell. Den nya 
utförarmodellen innebär att den operativa individinriktade verksamheten ska ske i nära 
samverkan med kommunernas respektive arbetsmarknadsenheter. Aktiviteterna ska vara av 
lågtröskelkaraktär och evidensbaserade metoder ska tillämpas. Ett större arbete än tidigare 
kommer att utföras lokalt inom medlemskommunerna som även ansvarar för att upprätta 
prerehabiliterande insatser. Förändringen innebär även att en större andel av intäkterna till 
samordningsförbundet kommer att tillfalla medlemskommunerna. 
  
Förvaltningens bedömning är att Härryda kommun ska stanna kvar i Samordningsförbundet 
Insjöriket utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar. Den lågtröskelverksamhet som 
startar inom Härryda framtid i januari 2023 kommer att kunna användas inom ramen för de 
insatser som ska erbjudas deltagare inom samordningsförbundet. Förvaltningen bedömer även 
att samordningsförbundet bidrar till en förstärkt samverkan med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen, vilket gynnar kommunens invånare.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 oktober 2022 
 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2020 § 128, Utträde ur Samordningsförbundet 

Insjöriket 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 223  Dnr 2019VFN247 

Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att förlänga den gemensamma finansieringen av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter att gälla även under 2024. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 8 maj 2019 § 128 att anta Sveriges kommuner och landstings 
(SKL:s) Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Det berör bland annat kvalitetsregister för 
kommunal hälso- och sjukvård inom äldreomsorg samt stöd från SKL i form av uppföljning 
och analys genom t.ex. brukarundersökningar och utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning av kvalitet och resultat. 
  
Enligt beslutet gäller finansieringen för fyra år (2020-2023). 288 av 290 kommuner 
medverkar i arbetet utifrån rekommendationen, inklusive Härryda kommun. SKR:s styrelse 
har den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s 
tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att 
konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för detta. Beslutet om 
förlängning innebär att deltagande kommuners finansiering för 2024 blir densamma som 
fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i 
kommunen, per år. För Härryda motsvarar detta cirka 76 000 kr. Kostnaden kan finansieras 
inom ram. 
  
I fall Härryda kommun inte vill medverka i det gemensamma arbetet under 2024 ska SKR 
meddelas senast den 1 december 2022.  
  
Förvaltningen bedömer att det är väsentligt för utvecklingen av tjänsterna till socialtjänstens 
målgrupper samt för verksamheternas kostnadseffektivitet att fortsatt använda nationella 
kvalitetsregister som källa för uppföljning av kvalitet och effektivitet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 november 2022  
 Information om ställningstagande från SKR 30 augusti 2022 
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 Meddelande från styrelsen – Rekommendation till kommunerna om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 14 december 2018 

 Välfärdsnämndens beslut 8 maj 2019 § 128 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 224  Dnr 2022VFN224 

Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 
samt investeringsbudget 2023-2027  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsplaner 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-
2025 samt investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027.  
  
Välfärdsnämnden noterar att Lokalresursplanen 2023-2027 (LRP) ligger till grund för 
budgeten. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige verksamhetsplaner för 
2023-2025. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), 
Johannes Backlund (SD) och Per-Olov Risman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade den 16 juni 2022 § 100 beslut om Budget 2023 med plan för 
perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. Anslagen fastställdes på 
nämndsnivå och kommunfullmäktige fastställde mål och inriktningar till välfärdsnämnden. 
  
Välfärdsnämnden uppdrog den 26 oktober § 204 åt förvaltningen att utarbeta förslag till 
verksamhetsplan och budget för 2023, samt perioden 2024-2027 utifrån dokumenteten 
Socialnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar 
och utbildning kultur och fritidsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 
samt mål och inriktningar där hänsyn tagits till fullmäktiges uppdrag. 
  
Förvaltningen har utarbetat förslag till verksamhetsplan där driftbudget 2023-2025 på 
verksamhetsnivå samt investeringsbudget på projektnivå ingår.  
  
2023 upphör välfärdsnämnden och den politiska styrningen kommer att ske genom två nya 
nämnder, nämnden för utbildning, kultur och fritid, samt socialnämnden. Verksamhetsplanen 
är därför uppdelad i en verksamhetsplan för nämnden för utbildning, kultur och fritids område 
och en för socialnämndens område. I verksamhetsplanerna ingår plan för genomförande av 
nämndernas mål och inriktningar för perioden. Planerna kommer efter årsskiftet att delges de 
nya nämnderna. 
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I välfärdsnämndens beslut om budget samt mål och inriktningar, § 204, ger nämnden även 
följande uppdrag till förvaltningen: 
  

 Ta fram förslag på mall för systematisk uppföljning av målen på skolenhetsnivå till 
nämnden. 

 Ta fram en plan och redovisa hur skolverksamheten kan bedrivas under tiden då 
kommunala skolor kommer ersättas med ny-/ombyggda skollokaler. I 
investeringsbudgeten finns i slutet av perioden avsatt pengar för att börja ersätta gamla 
skollokaler med nya. En plan för vilka och i vilken ordning, skolorna ska bytas ut 
måste tas fram samt hur skolverksamheten ska kunna bedrivas under 
byggnationstiden. 

 Redovisa hur det går att lösa förskola/skola vid en flytt av flyktingmottagningen från 
Hindås camping utifrån förslag på omlokalisering. 

 Redovisa kostnader för och hur det skulle kunna möjliggöras att ha ett maxantal på 12 
barn per småbarnsgrupp (1-3 år) inom förskolan. 

  
Uppdragen kommer återrapporteras till nämnden för utbildning, kultur och fritid respektive 
socialnämnden under 2023. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 24 oktober 2022  
 Utbildning, kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 
 Socialnämndens verksamhetsplan 2023-2025 
 Lokalresursplan 2023-2027 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (M) föreslår att välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens 
förslag, godkänner verksamhetsplaner 2023 med driftbudget per verksamhet 2023-2025 samt 
investeringsbudget per projekt avseende åren 2023-2027 samt att välfärdsnämnden noterar att 
Lokalresursplanen 2023-2027 (LRP) ligger till grund för budgeten. Vidare föreslår Maria 
Kornevik Jakobsson att välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
verksamhetsplaner för 2023-2025. 
  
Johannes Backlund (SD) föreslår med instämmande av Siw Hallbert (S) och Inga-Lena 
Persson (MP) att välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
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Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att bordlägga ärendet  
  
Med 7 ja-röster, 6 nej-röster, 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 
--------------------- 

24 / 34



VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-11-23  

 

Voteringslista: § 224 
Ärende: Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023-2025 samt 
investeringsbudget 2023-2027,  2022VFN224 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), vice ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande  X  
Kristina Andrén (M), ledamot X   
Ulrika Nordenstam (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  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Tommy Brundin (M), ersättare X   
Resultat 7 6 0 
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§ 225  Dnr 2022VFN25 

Redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för 
privata utförare  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 12 januari 2022 § 14 att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett program med mål och inriktning för sådana kommunala angelägenheter som utförs av 
privata utförare i enlighet med 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen 
beslutade den 13 januari 2022 § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till 
nytt program för privata utförare inför mandatperioden 2023-2026. 
  
Förvaltningen har utifrån dessa två uppdrag tagit fram förslag till Program för uppföljning av 
privata utförare 2023-2026. Programmet gäller alla verksamheter för vilka kommunen är 
huvudman men som genom upphandlat avtal, genom valfrihetssystem eller genom idéburet 
offentligt partnerskap överlåts till privat aktör att utföra. 
  
Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och föregås inte av upphandling utan regleras genom tillståndsgivning. 
Programmet omfattar inte heller enstaka köp där kommunen inte är huvudman för 
verksamheten, exempelvis köp av enstaka platser inom vård och omsorg. 
  
I programmet framgår  

 hur kommunen ska följa upp att den privata utföraren efterlever kommunfullmäktiges 
mål och riktlinjer för verksamheten och 

 hur allmänhetens rätt till insyn ska tillgodoses 
utifrån områdena ansvar, avtal och uppföljning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 oktober 2022 
 Program för uppföljning av privata utförare 2023-2026 
 Välfärdsnämndens beslut 12 januari 2022 § 14 
 Kommunstyrelsens beslut 13 januari 2022 § 26 
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§ 226  Dnr 2021VFN50 

Redovisning av uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst 
från välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens myndighetsutskotts uppdrag gällande 
framtidens hållbara socialtjänst är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 3 mars 2021 § 64 att ge välfärdsnämndens myndighetsutskott 
i uppdrag att närmare studera slutbetänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag 
(SOU 2020:47).  
  
Myndighetsutskottet har vid sju tillfällen fått information om den föreslagna socialtjänstlagen 
och övriga författningsförslag, samt diskuterat upplevda framgångsfaktorer i dagens 
verksamhet och innebörden av den föreslagna lagstiftningen. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 25 oktober 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 64 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 227  Dnr 2021VFN100 

Redovisning av uppdrag gällande uppföljning av problematisk 
skolfrånvaro från välfärdsnämndens myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar Rapport över problematisk skolfrånvaro. 
  
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämndens myndighetsutskotts uppdrag gällande 
uppföljning av problematisk skolfrånvaro är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 3 mars 2021 § 65 att ge välfärdsnämndens myndighetsutskott 
i uppdrag att följa upp kommunens arbete med problematisk skolfrånvaro.  
  
Välfärdsnämndens myndighetsutskott har kontinuerligt fått information från förvaltningen 
under 2021 och 2022 om lägesbeskrivning gällande problematisk skolfrånvaro samt om 
pågående arbete. En Rapport över problematisk skolfrånvaro redovisas till välfärdsnämnden i 
ärendet. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse 25 oktober 2022 
 Rapport över problematisk skolfrånvaro 12 september 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 3 mars 2021 § 65 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 229  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Beslut från Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut Hulebäcksgymnasiet 
 Protokoll pensionärsrådet 18 oktober 2022 
 Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 19 oktober 2022 
 Anteckningar - Ungdomsrådet 221011 
 Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen, Rävlandaskolan 6-9 
 Info från kultur- och fritid 

 

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

Statistiska uppgifter 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges statistiska uppgifter per den 30 september 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 231  Dnr 2022VFN26 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda delegationsbeslut, daterad den 9 november 2022, 
föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 232  Dnr 2022VFN12 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande individärenden, fattade av 
ordförande och förordnade ledamöter. Förteckning över anmälda beslut daterad den 22 
november, för perioden den 25 oktober till och med den 21 november 2022, föreligger.  
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av 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. Förteckning 
över anmälda beslut daterad den 22 november, för perioden den 25 oktober till och med den 
21 november 2022, föreligger.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 233  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 8, 22 och 23 november 2022. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 8, 22 och 23 november 2022 föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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	e2f1a825-97d0-4f25-b7e7-f11a252d0b59
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	ÄRENDELISTA

	ae3506db-824e-4ba1-9ffe-9636881798b6
	Fastställande av föredragningslista
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	295be7de-2dfc-4c8b-857a-920bee697dc1
	Redovisning av uppdrag att se över möjligheter att förändra resursfördelningen för ökad likvärdighet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	e7b6fe38-5bfc-4215-9a67-f35d49a73d4f
	Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 2023/2024
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
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	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
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	Beslutsunderlag
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	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad
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	6361b20a-af3f-4e19-8e5f-78a541383014
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	Sammanfattning av ärendet
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