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§ 64 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 65 

Information om resultat i brukarundersökning inom individ- och 
familjeomsorgen 2021 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, informerar om resultat i 
brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 66  Dnr 2022VFN141 

Användning av tillfälligt förstärkt statsbidrag skolmiljarden 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Statsbidraget skolmiljarden betalades ut år 2021 första gången. Härryda kommun tilldelades 
då totalt ca 6 mnkr.  
  
I samband med budgetarbetet inför 2022-2024 i Härryda kommun fastställdes att sektorn för 
utbildning, kultur och fritid skulle tilldelas ett budgettillskott om 5 mnkr för år 2022 som en 
slags ”kommunal coronasatsning”.  
  
Regeringen har fattat beslut om en ny statlig skolmiljard för år 2022, där Härryda kommun 
har tilldelats 6,7 mnkr. Utbetalning sker med halva beloppet under februari 2022 och andra 
halvan under augusti 2022. Medlen ska i likhet med tidigare stöd användas till insatser i 
kommunal och enskild verksamhet. Syftet med det nya statliga stödet är, liksom tidigare, att 
minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-
pandemin. Sektorn bedömer att man för år 2022 behöver ta i anspråk det statliga stödet om 
6,7 mnkr såväl som de i budget beslutade 5 mnkr, det vill säga totalt 11,7 mnkr i tillfällig 
förstärkning för år 2022.  
  
Det statliga stödet för år 2022 kommer att fördelas enligt nedan:  
  

 Förskola: 2,5 mnkr, varav ca 11 procent av platserna motsvarande ca 0,275 mnkr utgör 
förskoleplatser i enskild regi.  

 Grundskola: 3,2 mnkr, varav ca 10 procent av elevplatserna motsvarande ca 0.32 mnkr 
utgör grundskoleplatser i enskild regi.  

 Gymnasium: 1 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna motsvarande ca 0,14 mnkr 
utgör gymnasieplatser i enskild regi. 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 18 mars 2022 
 Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 67  Dnr 2022VFN83 

Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse för sektorn för 
socialtjänst i Härryda kommun 2021. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Härryda kommun är välfärdsnämnden ansvarig vårdgivare. Enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659) ska vårdgivaren årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 
framgår att arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet ska dokumenteras. Den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten lyder 
båda under samma kvalitetsledningssystem och systematiskt förbättringsarbete sker på ett 
sådant sätt att det är lämpligt att redovisning sker i en gemensam kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse. 
  
I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen beskrivs: 
  

 Hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår 
 Vilka åtgärder som vidtagits för att öka kvalitet och patientsäkerhet 
 Vilka resultat som uppnåtts 

  
Under 2021 har en stor del av det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fortsatt 
präglats av coronapandemin. Slutsatsen är att Härryda kommun vidtagit adekvata åtgärder för 
att begränsa smittspridning av covid-19. God kommunikation i linjen, mellan 
verksamhetsområden och sektorer, mellan arbetsgivare och fackliga representanter samt med 
närstående och externa aktörer har präglat arbetet med riskanalyser och handlingsplaner.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för sektorn för socialtjänst i Härryda kommun 

2021 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 68  Dnr 2022VFN102 

Flygplatssamverkan gällande hedersrelaterat våld och förtryck  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att delta i Insats Fokus på Landvetter flygplats gällande 
hedersrelaterat våld och förtryck inom ramen för Samverkan Landvetter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för socialtjänst i Härryda kommun har sedan 2018 deltagit i en samverkansgrupp 
gällande Landvetter flygplats, som Kompetenscentrum mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck (Dialoga) sammankallar till. I samverkansgruppen ingår 
förutom Härryda kommun även Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Borås stad, 
Polisen, Västra götalandsregionen och Swedavia Airports. Samverkan upprättades efter ett 
politiskt uppdrag i Göteborgs stad. 
  
Flygplatssamverkan syftar i första hand till att förbättra de olika myndigheternas samarbete i 
ärenden där barn och vuxna riskerar att föras ut ur landet mot sin vilja för till exempel 
könsstympning eller tvångsgifte. 
  
I juni 2021 gav kommunfullmäktige Göteborgs stad i uppdrag till Socialnämnd Centrum att i 
samverkan med andra aktörer inom flygplatssamverkan säkerställa att arbetet med Insats 
Fokus på Landvetter flygplats startar i full skala. Insats Fokus bygger på den brittiska 
modellen Operation Limelight. Operation Limelight startades 2006 i London på Heathrow 
flygplats och syftar till att förebygga kvinnlig könsstympning och risker med ingreppet. 
  
Inför jullovet 2021 genomförde flygplatssamverkansgruppen Insats Fokus på Landvetter 
flygplats. Härryda kommun deltog inte i den, då deltagandet ännu inte förankrats politiskt. 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun bör delta i Insats Fokus framöver. Dels för att 
aktivt arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och dels för att Landvetter flygplats ligger i 
Härryda kommun vilket gör Härryda kommun till ankomstkommun.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 februari 2022  
 Samverkan Landvetter 
 Operation Limelight Stansted Airport 

 

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

11 / 29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

12 / 29



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 69  Dnr 2022VFN72 

Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om 
Samverkansavtal digitala hjälpmedel  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om 
Samverkansavtal för digitala hjälpmedel från sektorn för socialtjänst som sitt eget yttrande till 
Västra Götalandsregionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Härryda kommun är remissinstans för ett förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
Västra Götaland. Synpunkter ska vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast den 18 april 
2022. Remissvar skickas digitalt via webbformulär. 
  
Västragötalandsregionen och Västkom har under 2021 genomfört utredningen Välfärdsteknik 
i samverkan. Utredningen visar att det i nuläget råder en situation där tillgången till digitala 
hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga 
mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora 
vinster om kommunerna i stället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är 
både genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan 
fungera som bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom den 
gemensamma hjälpmedelsverksamheten.  
  
För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal 
mellan de 50 huvudmännen om målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla 
för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en gemensam investering för att etablera 
samarbetet.  
  
Härryda kommun är positiva till förslaget på Samverkansavtal för digitala hjälpmedel. En 
synpunkt i yttrandet är att förtydliga att samverkan ska främja sömlös vård och hantering för 
individen mellan huvudmän. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, 3 februari 2022 
 Yttrande till Västra Götalandsregionen över förslag om Samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel, från Härryda kommun, 4 mars 2022 
 Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
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 Utredning Välfärdsteknik i samverkan 
 Modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
 Införandeplan för att tillhandahålla digitala hjälpmedel i Västra Götaland 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 70  Dnr 2021VFN379 

Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt enligt förslag daterat den 7 mars 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens nuvarande delegationsordning antogs av välfärdsnämnden den 16 
december 2020 § 300. Senaste ändringen beslutades den 17 november 2021 § 300. Sedan 
senaste ändringen har det framkommit behov av att se över delegationsordningen. 
  
Föreslagna ändringar inom sektorn för socialtjänst syftar främst till att flytta rutinbetonade 
ärenden från politik till tjänstemän, och från enhetschef till socialsekreterare, 
metodhandledare eller 1:e socialsekreterare. Bland annat föreslås beslutsfattande delegeras i 
vissa ärenden där beslutanderätten inte tidigare delegerats från välfärdsnämnden. Dessa 
beslutstyper bedöms utgöra rutinbetonade ärenden och vara av en sådan karaktär att beslut bör 
tas på tjänstemannanivå. 
  
Inom sektorn för utbildning, kultur och fritid föreslås ändringar främst utifrån omorganisation 
och tydliggörande kring ansvarsfördelning. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022  
 Välfärdsnämndens delegationsordning med föreslagen lydelse 7 mars 2022 
 Välfärdsnämndens delegationsordning 16 december 2020 § 300, med ändringar 

genomförda 17 november 2021 § 300 
 Gällande delegationsordning för välfärdsnämnden med markeringar och kommentarer 

med anledning av ändringsförslag 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 71  Dnr 2020VFN537 

Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner uppföljningen av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
2021.  
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har genomfört uppföljning och åtgärder utifrån planen för intern kontroll, 
antagen av välfärdsnämnden den 11 januari 2021 § 7.  
  
Uppföljningen har lett till att brister kunnat upptäckas inom några områden, vilket medför att 
ytterligare åtgärder planeras för att hantera och minimera riskerna.  
  
Sammantaget bedömer förvaltningen att välfärdsnämndens arbete med intern kontroll har 
genomförts på ett fullgott sätt i enlighet med planen för 2021.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 8 mars 2022 
 Uppföljning av välfärdsnämndens plan för intern kontroll 
 Välfärdsnämndens plan för intern kontroll 2021 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 72  Dnr 2022VFN75 

Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per februari 
2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner prognosen och beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige prognosen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 13,8 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 7,2 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 5 mnkr. I den totala prognosen 
ingår en resurs som inte är fördelad mellan sektorerna men som tillhör nämnden (1,7 mnkr). I 
prognosen antas att resursen inte förbrukas.  
  
Prognosen för årets investeringar uppgår till 19,4 mnkr vilket är samma som budgeterat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 Månadsprognos per februari 2022 välfärdsnämnden 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 73  Dnr 2022VFN114 

Bemötande och tillgänglighetspris 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Magnus Ivarsson till mottagare av Härryda kommuns bemötande och 
tillgänglighetspris 2022. 
  
Bemötande och tillgänglighetspriset tilldelas Magnus Ivarsson, för hans insatser kring att göra 
extremsporterna alpinskidåkning och downhill tillgängliga för fler. Magnus har 
möjliggjort för daglig verksamhet och särskolor att få nya perspektiv och han har skapat en 
välkomnande miljö i en omgivning som inte förknippas med funktionsnedsättning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Rådet för funktionshinderfrågor har i uppdrag att föreslå mottagare av priset samt lämna 
förslaget tillsammans med motivering till välfärdsnämnden. Välfärdsnämnden ska utse 
mottagare av priset. 
  
Bemötande och tillgänglighetspriset är en belöning till personer som arbetar för att motverka 
hinder för personer med funktionsnedsättning i samhället och för att höja kvaliteten i 
bemötandet. Priset delas ut till en person som är verksam inom Härryda kommun eller vars 
gärning på annat sätt har anknytning till kommunen. 
  
Mottagare av Härryda kommuns bemötande och tillgänglighetspris erhåller 10 000 kronor. 
Prisutdelning sker vid kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från ordförande i rådet för funktionshinderfrågor, 14 mars 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 74  Dnr 2022VFN126 

Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos är förenlig med styrmodellen och skulle vara av värde för arbetet med 
problematisk skolfrånvaro. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Oskar Sköld (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet i bilaga 1. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) initierade ett ärende om 
uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, till välfärdsnämndens 
sammanträde den 9 mars 2022. 
 
Välfärdsnämnden beslutade den 9 mars 2022 § 53 att bordlägga initiativärende om uppdrag 
att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, till sammanträdet den 6 april 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Siw Hallbert, Birgitta Berntsson och Jonas Andersson om uppdrag att ta 

fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos, 9 mars 2022 
 Välfärdsnämndens beslut om bordläggning den 9 mars 2022 § 53 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S) och Inga-Lena Persson 
(MP) att att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Anita 
Anger (L) att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om en 
handlingsplan för barn med NPF-diagnos är förenlig med styrmodellen och skulle vara av 
värde för arbetet med problematisk skolfrånvaro. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag om uppdrag till förvaltningen. Ordföranden 
redovisar att hon kommer ställa Siw Hallberts förslag mot avslag och Maria Kornevik 
Jakobssons förslag mot avslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Siw Hallberts förslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden avslår Siw 
Hallberts förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Siw Hallberts förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster avslår välfärdsnämnden Siw Hallberts förslag. Hur var och en 
röstade framgår av omröstningslista 1. 
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag och avslag 
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 avslå Maria Kornevik Jakobssons förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 avstår 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  
2022-04-06  

 

Voteringslista: § 74 
Ärende: Bordlagt ärende: Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos,  2022VFN126 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice 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  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 

Omröstningslista 2 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice 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 
Inga-Lena Persson (MP), ledamot   X 
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare   X 
Resultat 9 0 4 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2022-04-06 § 74 
 

               

 

Reservation: 

Initiativärende om uppdrag att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos. 

 

Vi inom Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att det behöver införas en handlingsplan nu. 
Ordförandes förslag till beslut leder till en ytterligare förskjutning innan elever kan få hjälp. Vi anser 
att kommunen redan har en stor problematik med hemmasittande elever. Att den politiska 
majoriteten väljer att genomföra en utredning istället för att ta tag i problemet visar att man inte tar 
problemet på tillräckligt stort allvar. Våra barn behöver det stöd som de har rätt till och de behöver 
det nu! 

Kommunen har en skyldighet att hjälpa barn att nå sin fulla potential. När man väljer att agera på 
detta sätt så finns det risk för mänskligt lidande och stora framtida kostnader. 

Av dessa ovan nämnda anledningar väljer vi att reservera oss. 

 

För Socialdemokraterna 

Birgitta Berntsson 

Siw Hallbert 

Oskar Sköld 

 

För Miljöpartiet 

Inga-Lena Persson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 75  Dnr 2022VFN4 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft 2018 och syftar till att skydda den enskildes 
grundläggande rättigheter och friheter. Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet. 
Välfärdsnämnden är därtill personuppgiftsansvarig för gemensamma behandlingar som följer 
av välfärdsnämndens samordningsansvar. 
  
Enligt dataskyddsförordningen är en personuppgiftsincident en säkerhetsincident som leder 
till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller 
obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
  
Av Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter framgår att alla 
personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det gäller även om incidenten hunnit bli 
åtgärdad. Om det är troligt att personuppgiftsincidenten medför en risk för de registrerades 
rättigheter och friheter ska den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar 
efter att den har upptäckts. 
  
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet anmäls till nämnden 
två gånger per år (april och oktober) och redovisas i förteckningen ”anmälan av 
personuppgiftsincidenter”. 
  
Fyra personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens verksamhet under 
tidsperioden 28 september 2021 till och med 4 mars 2022. Förvaltningen ser löpande över 
vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 mars 2022 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för perioden 28 september 

2021 till och med 4 mars 2022 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 76  Dnr 2022VFN21 

Årsrapporter från råden 2021  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Brottsförebyggande rådets årsrapport 2021 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 77  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Nyhetsbrev kultur och fritid 220406 
 Skriftligt återkoppling från DSO, Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
 Verksamhetsberättelse familjerätt i samverkan Härryda Mölndal och Partille 2021 
 Statistiska uppgifter per december 2021 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemötet 220318 
 Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelse 
 Färdplan- och länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 78  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 beslut, daterad den 22 mars 2022, föreligger. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 79  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 5 april, 
för perioden den 8 mars till och med den 4 april 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 för perioden den 8 mars till och med den 4 april 2022. 
 

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

Sammanträdesdatum 
2022-04-06 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 80  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 11 mars, 22 mars och 5 april 2022. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträdeden den 11 mars, 22 mars och 5 april 2022 föreligger. 
 

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