
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-20:17 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) §§17-31 
Kristina Andrén (M) §§17-31 
Ulrika Nordenstam (M) §§17-31 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) §§17-31 
Peter Arvidsson (SD) §§17-31 
Per Olov Risman (SD) 
Katia Petkova (M)  ersätter Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Gun Wågsjö (C) §§32-33 ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Marie Strid (MP) §§32-33 ersätter Inga-Lena Persson (MP) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) §§17-31 
Andreas Fransson (M) §§17-31 
Peter Herrmann (L) §§17-31 
Gun Wågsjö (C) §§17-31 
Elin Germgård (C) §§17-31 
Jan Gustavsson (KP) §§17-31 
Oskar Sköld (S) §§17-31 
Kristin Arplöw (S) §§17-31 
Kajsa Lackovic (S) §§17-31 
Marie Strid (MP) §§17-31 
 
Övriga närvarande 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §§17-21 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§17-31 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§17-31 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§17-19 
Peter Lönn (kommundirektör) 
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Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) §§17-22 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§17-21, 
§§32-33 
Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) §§19-
21 
Anders Pettersson (personalchef) §§17-22 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§17-22 
Annika Gry (verksamhetschef utveckling och flerspråkighet) §§17-
19 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §§17-19 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §§17-20 
Carina Fransson (verksamhetschef hälsa och bistånd) §22 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Malin Olsson Asp (rektor Rävlandaskolan) §17 
Susanne Thander (rektor Rävlandaskolan) §17 
Anders Lagerkvist (IT-chef) §§19-20 
Lars Jönsson (funktionschef service) §§19-21 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-02-21 15:00 

 

Protokollet omfattar §§17-33 
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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 

2022-02-09 

2022-02-22 Datum då anslag 2022-03-16 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 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 fjärr- och 

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 
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§ 17 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  
  

 Nytt ärende om särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats tas upp 
som ärende 18. 

 Initiativärende om information om insatser och kommunikation kring otrygghet på 
Fagerhultsskolan tas upp som ärende 15.  

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 18 

Information om Rävlandaskolans verksamhet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rävlandaskolans rektorer, Sussie Thander och Malin Olsson Asp, informerar om 
Rävlandaskolans verksamhet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 19 

Information om samverkan och övergång mellan skola, fortsatta 
studier och arbetsliv 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Paula Palmdahl, verksamhetschef för grundskola, Annika Gry, verksamhetschef för förskola, 
och Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet, informerar om samverkan och övergång 
mellan skola, fortsatta studier och arbetsliv. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 20 

Information om filter som skyddar användare från att utsättas för 
pornografiskt material på webben 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Lagerqvist, IT-chef, informerar om filter som skyddar användare inom kommunens 
verksamheter från att utsättas för pornografiskt material på webben. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 21 

Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen 
för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar" 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Arne Larsson, sektorschef för teknik och förvaltningsstöd, och Lars Jönsson, 
funktionschef för service, informerar om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen 
för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar". 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 22  Dnr 2021VFN542 

Information om specialiserad palliativ vård i hemmet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa- och bistånd, informerar om specialiserad 
palliativ vård i hemmet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 23  Dnr 2021VFN261 

Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt 
användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget att utreda möjligheter till fortsatt användande av 
fastigheten Näckrosvägens stödboende är genomfört och därmed avslutat. 
  
Välfärdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning att sektorn för socialtjänst inte 
har behov av fastigheten och överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om framtida 
användningsområden för fastigheten. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Näckrosvägens stödboende öppnades i december 2018 och ägs av Härryda kommun. 
Lokalerna består av tio separata lägenheter med ett rum och kokvrå, med egen dusch och 
toalett. 
  
Behovet av boendeformen stödboende har minskat i kommunen. Vid beslut i 
välfärdsnämnden den 23 juni 2021 § 181 beslutades att avveckla stödboendeformen helt och 
att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheter till fortsatt användning. Utredningen visar att 
behov av lokalerna inte finns hos socialtjänstens målgrupper inom den tidsperiod som 
förvaltningen kan bedöma. 
  
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för 2019–2022 fastslås att försäljning 
av fastigheter, verksamheter och bolag skall utredas och prövas. Att avyttra en fastighet 
genom försäljning ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde och förvaltningen föreslår 
därför att välfärdsnämnden överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om en eventuell 
försäljning och/eller framtida användningsområden för fastigheten. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 december 2021 
 Välfärdsnämndens beslut den 23 juni 2021 § 181 
 Planritning Hönekulla 1:13 Nybyggnad 
 Planritning Hönekulla 1:13 Komplementbyggnad 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden beslutar att uppdraget att utreda 
möjligheter till fortsatt användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende är genomfört 
och därmed avslutat. Vidare föreslår Maria Kornevik Jakobsson (C) att välfärdsnämnden 
ställer sig bakom förvaltningens bedömning att sektorn för socialtjänst inte har behov av 
fastigheten och överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om framtida 
användningsområden för fastigheten. 
 
Peter Arvidsson (SD) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att förvaltningen 
ska utreda om det är möjligt att upplåta Näckrosvägen för studentboende både ur praktiska 
och juridiska perspektiv. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon först kommer ställa Peter Arvidsson (SD) förslag om 
återremiss mot avgörande idag.  
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Peter Arvidssons förslag om återremiss och avgörande 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 11 ja-röster och 2 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 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-09  

 

Voteringslista: § 23 
Ärende: Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt användande av 
fastigheten Näckrosvägens stödboende,  2021VFN261 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot 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   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 24  Dnr 2022VFN71 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare vid frånvaro 
relaterad till coronaviruset. 
  
Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och med den 1 januari 2022 och 
som längst till och med den 30 april 2022, då ny bedömning görs. Utbetalningen utgår från 
brukarens planerade deltagagande i daglig verksamhet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med coronavirusets spridning sedan våren 2020 har brukarnas frånvaro i daglig 
verksamhet ökat på grund av coronarelaterade orsaker. Välfärdsnämnden beslutade den 27 
maj 2020 § 162, den 3 februari 2021 § 35 samt den 20 oktober 2021 § 258, att från och med 
den 1 april 2020 till och med den 31 december 2021, betala ut habiliteringsersättning till 
brukare i daglig verksamhet vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 
  
Under senhösten 2021 har smittspridningen av coronaviruset tagit ny fart. Det har medfört att 
riskerna för smittspridning har ökat både bland brukare och personal i verksamheten. 
Smittspridning medför att brukare själva inte har fullt inflytande över när de kan delta i 
verksamheten utifrån rådande rekommendationer och smittspårningsbestämmelser. 
Bedömningen är att det är av fortsatt stor vikt att brukare motiveras till att följa 
rekommendationer vid sjukdomssymtom samt karantänsregler.  
  
Utifrån rådande läge och med hänsyn till aktuell målgrupp bedömer förvaltningen att det är 
lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut under ytterligare en begränsad period vid 
frånvaro relaterad till covid-19. Förvaltningen föreslår att ersättningen ska betalas ut 
retroaktivt från och med den 1 januari 2022 till och med den 30 april 2022, då ny bedömning 
görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade närvaro.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 26 januari 2022  

 

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

15 / 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

16 / 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 25  Dnr 2022VFN6 

Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal, Partille och Öckerö kommuner  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner att Öckerö kommun ingår i den gemensamma 
överförmyndarnämnd som upprättats mellan Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille 
kommuner.  
  
Kommunfullmäktige godkänner Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner.  
  
Kommunfullmäktige antar Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan – 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö. 
  
Nytt avtal och reglemente träder i kraft den 1 januari 2023 och tidigare avtal och reglemente 
för nämnden upphör att gälla den 31 december 2022. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner har sedan 2015 samverkat i en 
gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, 
Mölndal och Partille. Öckerö kommun har ingått i tjänstemannaorganisationen från och med 
den 1 februari 2019. Överförmyndare i samverkan föreslår att Öckerö kommun även ska ingå 
i den gemensamma nämnden från och med den 1 januari 2023. Därmed behöver Härrydas 
kommunfullmäktige godkänna ett nytt avtal och anta ett nytt reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 januari 2022 
 Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, 

Partille och Öckerö kommuner 
 Reglemente för Nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, 

Mölndal, Partille och Öckerö 
 Kostnadsfördelning 
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 Överförmyndare i samverkans beslut 7 december 2021 § 104, Nytt avtal avseende 
gemensam överförmyndarnämnd 

 Öckerö kommuns kommunstyrelses beslut 6 december 2021 ÖF § 04, Förslag till nytt 
avtal om gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille 
och Öckerö kommun 

 Öckerö kommuns kommunstyrelses beslut 6 december 2021 ÖF § 05, Reglemente för 
nämnden för överförmyndare i samverkan - Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille 
och Öckerö  

 

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

18 / 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 26  Dnr 2022VFN57 

Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan 
för suicidprevention 2022 - 2025  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden lämnar synpunkten att förkortningen YAM- utbildningar behöver 
förtydligas i handlingsplanen genom förslagsvis följande text: YAM-utbildningar - Youth 
Awere of Mental health, program som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och 
förebygga självmordshandlingar bland skolelever på högstadiet. 
  
Välfärdsnämnden lämnar därutöver inga synpunkter på förslag till Lokal handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2025. 
  
Välfärdsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att anta Lokal handlingsplan för 
suicidprevention 2022-2025. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen remitterade den 13 januari 2022 ärendet till välfärdsnämnden för att 
inhämta synpunkter på förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022-2025. 
Synpunkterna ska inkomma till kommunstyrelsen senast 28 februari 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsen beslut 13 januari 2022 § 13 
 Tjänsteskrivelse 25 november 2021 
 Lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 – 2025, förslag daterat 6 december 

2021 
 Kommunstyrelsens beslut 4 februari 2021 § 55 
 Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020 – 2025 
 Kommunfullmäktiges beslut 20 maj 2013 § 82 
 Lokal handlingsplan för suicidpreventivt arbete, antagen av kommunfullmäktige 20 

maj 2013 § 82 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 27  Dnr 2022VFN81 

Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt 
övergång till fjärr- och distansundervisning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden delegerar till skolchef att fatta beslut enligt 2-3, 7-8, 11 a-11 b §§ i 
förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid 
spridning av viss smitta. 
  

Reservation 
Peter Arvidsson (SD) och Per-Olov Risman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att tillförsäkra elever den utbildning de har rätt till ges huvudmän, genom förordning 
(2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av 
viss smitta, möjligheter att besluta om undantag från bestämmelser i de ordinarie 
skolförfattningarna. 
  
Till följd av den höga smittspridningen, ett oförutsebart bemanningsläge och 
rekommendationer från regering och myndigheter som kan ändras med kort varsel behöver 
beslut enligt förordningen ofta fattas med mycket kort varsel. 
  
Mot bakgrund härav gör förvaltningen bedömningen att rätten att fatta beslut enligt 
förordningens 2-3, 7-8, 11 a-11 b §§ bör delegeras till skolchef. 
  
Beslut som fattas enligt föreslagen delegering ska anmälas till nämndens nästkommande 
ordinarie sammanträde. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 1 februari 2022 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden delegerar till skolchef att fatta 
beslut enligt 2-3, 7-8, 11 a-11 b §§ i förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och 
annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 19:40-19:42. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Peter 
Arvidssons förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Peter Arvidssons förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Maria 
Kornevik Jakobssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 2.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-02-09  

 

Voteringslista: § 27 
Ärende: Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt övergång till 
fjärr- och distansundervisning,  2022VFN81 
 
omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Siw Hallbert (S), 2:e vice ordförande X   
Evalotta Liljenzin (M), ledamot 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   
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 28  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Regeringsbeslut Utbetalning av medel 
 Beslut uppföljning Landvetterskolan 4-5 
 Beslut uppföljning Landvetterskolan F-3 
 Beslut uppföljning Landvetterskolan 79 
 Beslut uppföljning Landvetterskolan 68 
 Nyhetsbrev VFN 220209 
 Rapport föreningsmöten_vfn 
 Bilaga 1 lista genomförda föreningsmöten 
 Kulturprogram vt 2022 
 Beslut efter tillsyn av Skolinspektionen Hindåsskolan F-3 
 Beslut uppföljning RikT Gr Prio Oh Hindåsskolan F-3 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 29  Dnr 2022VFN26 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur 
och fritid  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, 
kultur och fritid. Förteckning över anmälda beslut daterad den 14 december 2021 samt 
förteckning över anmälda beslut daterad den 24 januari 2022, föreligger. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 12 januari 2022 § 12 att bordlägga Anmälan av 
delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid, med förteckning över anmälda 
beslut daterad den 14 december 2021, till sammanträdet den 9 februari 2022. 
  
I ärendet redovisas även tillkomna delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och 
fritid enligt förteckning daterad den 24 januari 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 30  Dnr 2022VFN73 

Anmälan av ordförandebeslut  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av beslut i brådskande ärenden, fattade av 
ordförande och förste vice ordförande enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725). 
Förteckning över anmälda beslut daterad den 31 januari 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 31  Dnr 2022VFN87 

Initiativärende om information om insatser och kommunikation 
kring otrygghet på Fagerhultsskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämnden så snart som möjligt får skriftlig information 
via mejl från förvaltningen, om insatser och kommunikation kring otrygghet och mobbning på 
Fagerhultsskolan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S) initierade ett ärende om information om insatser och kommunikation kring 
otrygghet på Fagerhultsskolan daterat den 8 februari 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Siw Hallbert om information om insatser och kommunikation kring 

otrygghet på Fagerhultsskolan, 8 februari 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C) och Peter 
Arvidsson (SD) att välfärdsnämnden så snart som möjligt får skriftlig information via mejl 
från förvaltningen, om insatser och kommunikation kring otrygghet och mobbning på 
Fagerhultsskolan. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 32  Dnr 2022VFN12 

Anmälan av beslut fattade i individärenden 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 9 februari 
2022, för perioden den 11 januari till och med den 7 februari 2022, föreligger. 
  
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 11 januari till och med den 7 februari 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 33  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 25 januari och den 8 februari 2022. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 25 januari och den 8 februari 2022 föreligger. 
 

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

28 / 28


	7e717901-ce53-45b4-9add-f413f294446e
	1bf825fd-fb57-493c-bd79-c3d776d05b41
	ÄRENDELISTA

	f7f98b13-834a-45a2-b437-ecd094550ee0
	Fastställande av föredragningslistan
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	b1bbabc2-22d8-407b-a960-90a7cfd8045d
	Information om Rävlandaskolans verksamhet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	4de16a35-a577-40de-b5e2-5241da1d4418
	Information om samverkan och övergång mellan skola, fortsatta studier och arbetsliv
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	c76b2a7c-c309-40ef-9247-cab64c6a9cc3
	Information om filter som skyddar användare från att utsättas för pornografiskt material på webben
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	8f1d6df3-763f-4d3a-8c4f-68beeda6709e
	Information om arbetet med att utveckla kontaktcenter, inom ramen för inriktningen "serviceorganisation med myndighetsansvar"
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	11bacf33-9e27-47a4-be9b-ebdedf9a6234
	Information om specialiserad palliativ vård i hemmet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	0cddbe66-f6f0-41b5-b0fd-bdd3cfa0862c
	Redovisning av uppdrag att utreda möjligheter till fortsatt användande av fastigheten Näckrosvägens stödboende
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	ab687d66-137a-4736-bfd7-002dffb9afb6
	ab687d66-137a-4736-bfd7-002dffb9afb6

	4af50bc7-9d0f-4165-8ff2-ece4a5945c35
	Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av coronapandemin
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	68451a93-f5f7-4bdc-8d83-8860ba4696e1
	Antagande av reglemente och godkännande av nytt avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	9b01c1bc-9523-4628-bf7a-bcccafd1fa0b
	Yttrande till kommunstyrelsen över förslag till lokal handlingsplan för suicidprevention 2022 - 2025
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	0ed8780c-5182-4e8e-ba57-8dcabbadaf9c
	Delegation till skolchef att fatta beslut om stängning av skola samt övergång till fjärr- och distansundervisning
	Beslut
	Reservation
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	6b418bbd-b86d-41ee-b37b-727600a42dea
	6b418bbd-b86d-41ee-b37b-727600a42dea

	99bfdc0d-d565-4162-acba-5f4f7f9119e6
	Delgivningar 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	27c7ad4b-c2f0-4f01-aa9c-042d99636cb8
	Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	7ef37ac0-0e95-4c77-898d-f4f3539cd9bc
	Anmälan av ordförandebeslut
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	5e982ecd-30c3-4210-a989-34ecd7cf0ae3
	Initiativärende om information om insatser och kommunikation kring otrygghet på Fagerhultsskolan
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	843a9602-7726-42b3-9f31-fc2749f9491f
	Anmälan av beslut fattade i individärenden av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	6355fe21-6ed0-4612-aa89-703e67649215
	Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
	Beslut
	Paragrafen är justerad



