
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-03-23 
 

 

 

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

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
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) 
Katia Petkova (M)  ersätter Kristina Andrén (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) 
Andreas Fransson (M) 
Peter Herrmann (L) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Jan Gustavsson (KP) 
Oskar Sköld (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
Peter Arvidsson (SD) (kl. 16.00-18.30) §§58-61 
 
Övriga närvarande 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§58-62 
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§58-61 
Lena Gustavsson (personalföreträdare) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning, kultur och fritid) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) §§58-61 
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Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef) §§62-63 
Anna Hildesson (verksamhetschef vård och omsorg) §§62-63 
Carina Fransson (verksamhetschef hälsa och bistånd) §§62-63 
Karin Lindell (verksmahetschef funktionsstöd) §§62-63 
Hans Skålberg (verksamhetschef för Härryda framtid) §§62-63 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Malin Johansson (sektorschef för socialtjänst) 
Helena Lundqvist (budgetcontroller) 
Carl-Fredrik Fredriksson (sektorsekonom) 
Julia Salomonsson (sektorsekonom ) §§60-63 
Sofia Wallén Claesson (sektorsekonom ) 
Bahar Agahi (sektorsekonom ) 
Magnus Hessfelt (sektorsekonom ) §§60-63 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-03-30 15:00 

 

Protokollet omfattar §§58-63 

 

 

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 

2022-03-23 

2022-03-31 Datum då anslag 2022-04-22 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 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 
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§ 58 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 59 

Inledning om välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Lönn, kommundirektör, inleder informationen om välfärdsnämndens 
verksamhetsberättelse och informerar övergripande om förvaltningens arbete under 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 60 

Information om verksamhetsåret 2021 kommunövergripande 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Flärdh, utvecklingschef, Bo Ekström, ekonomichef, och Anders Pettersson, 
personalchef, informerar om det kommunövergripande arbetet under 2021 med 
näringslivsfrågor och Agenda 2030 samt med de långsiktigt strategiska utvecklingsområdena; 
service, kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och arbetsgivarvarumärke. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 61 

Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för utbildning, kultur 
och fritid 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Päivi Malmsten, sektorschef för sektorn för utbildning, kultur och fritid, informerar om 
verksamhetsåret 2021 samt om uppföljning av grunduppdrag och av särskilt prioriterade 
politiska mål och inriktningar för sektorn för utbildning, kultur och fritid. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 62 

Information om verksamhetsåret 2021 sektorn för socialtjänst 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Johansson, sektorschef för sektorn för socialtjänst, informerar om verksamhetsåret 
2021 samt om uppföljning av grunduppdrag och av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar för sektorn för socialtjänst. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 63  Dnr 2022VFN74 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2021 och delger kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige rapporten. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har utarbetat verksamhetsberättelse för 2021.  
  
Verksamhetsberättelsen är en väsentlig del i kommunens styrmodell och utgör uppföljning av 
välfärdsnämndens verksamhetsplan för 2021.  
  
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av kommungemensamma prioriterade 
områden, ekonomiska resultat, uppföljning av grunduppdrag, verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning, samt uppföljning av särskilt prioriterade politiska mål och 
inriktningar. Verksamhetsberättelsen utgör ett underlag i budgetarbetet inför kommande år.  
  
Välfärdsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget om 56 mnkr. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2022  
 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse 2021 

 

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