
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-05-04 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-18:29, 19:09-19:45 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) (kl. 16.00-19.42) §§81-95, §§103-110 
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) 
Tommy Brundin (M) §§111-112 ersätter Evalotta Liljenzin (M) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Tommy Brundin (M) §§81-95, §§103-110 
Peter Herrmann (L) §§81-95, §§103-110 
Gun Wågsjö (C) §§81-95, §§103-110 
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Marie Strid (MP) §§81-95, §§103-110 

Övriga närvarande 
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Anders Pettersson (personalchef) §§81-95, §§103-110 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§81-95, §§103-110 
Paula Palmdahl (verksamhetschef för grundskola) §83 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §83, §§92-95 
Peter Wärne Atterfeldt (samordnare närvaroteamet) §83 
Elin Rosén (administrativ chef utbildning, kultur och fritid) §§81-82 
Pernilla Wallén (administrativ chef socialtjänst) §§81-82 
Matilda Johansson (kommunsekreterare) 

Utses att justera 
Siw Hallbert 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-05-11 14:00 

Protokollet omfattar §§81-95, §§103-112

Sekreterare _________________________________________________ 
Matilda Johansson 

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 

2022-05-04 

2022-05-12 Datum då anslag 2022-06-03 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Matilda Johansson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 81 Fastställande av föredragningslistan 
§ 82 Information om lokalresursplanering 
§ 83 Information om rätt till utbildning och närvaro 
§ 84 Uppdrag om förstärkning av närvaroteamet 
§ 85 Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten 
§ 86 Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 

annan kommun 
§ 87 Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende 

öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år 
§ 88 Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun 
§ 89 Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg 
§ 90 Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning 
§ 91 Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS 
§ 92 Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022 
§ 93 Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023 
§ 94 Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022/2023 
§ 95 Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola 
§ 103 Kulturstipendium 2022 
§ 104 Kulturpris 2022 
§ 105 HBTQ-pris 2022 
§ 106 Årets föreningsprofil 2022 
§ 107 Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 

skolfrågor, samt fyllnadsval 
§ 108 Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens besök 

2022-04-06 
§ 109 Delgivningar 2022 
§ 110 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 111 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 112 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
 

4 / 37



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-05-04 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 81 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
 

 Ordförandeinitiativ om uppdrag om förstärkning av närvaroteamet, tas upp som 
ärende 4. 

 Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens 
besök, tas upp som ärende 28. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 82 

Information om lokalresursplanering 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Rosén, administrativ chef på sektorn för utbildning, kultur och fritid, och Pernilla 
Wallén, administrativ chef på sektorn för socialtjänst informerar om lokalresursplanering. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 83 

Information om rätt till utbildning och närvaro 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Camilla Ahlin, verksamhetschef gymnasiet, Paula Palmdahl, verksamhetschef grundskola, 
och Peter Wärne Atterfelt, samordnare närvaroteamet informerar om rätt till utbildning och 
närvaro. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 84  Dnr 2022VFN217 

Uppdrag om förstärkning av närvaroteamet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltning i uppdrag att utreda vilka förstärkningar av närvaroteamet 
som behöver genomföras och om dessa ryms inom välfärdsnämndens befintliga budgetram. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Grundskola och socialtjänst har fått uppdrag att samverka kring elever med problematisk 
skolfrånvaro. Samverkan sker i ett tvärprofessionellt närvaroteam som arbetar med elever, 
familjer och skolans personal för att öka elevens närvaro och återgång till skolan. Området är 
stort, viktigt, svårt och växande. Det är viktigt att vi agerar snabbt om vi bedömer att vi har 
metoder som fungerar. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson 4 maj 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltning i uppdrag att 
utreda vilka förstärkningar av närvaroteamet som behöver genomföras och om dessa ryms 
inom välfärdsnämndens befintliga ram. 
 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 85  Dnr 2022VFN156 

Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänstens 
verksamheter. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden informeras om kostnad per brukare inom socialtjänstens verksamhet år 
2021. Den bilagda sammanställningen omfattar ett urval av noterbara kostnader i skilda 
verksamhetsområden. 
 
 Metoden kostnad per brukare (KPB) är en efterkalkyl och bygger på helårsuppgifter där 
samtliga kostnader för verksamheten ingår. 
 
Generellt sett har kostnaderna i flertalet undersökta verksamheter utvecklats i nivå med 
normalkostnadsökningen jämfört med förra året. Noterbart är att kostnaderna, som helhet sett, 
för särskilda boenden inom vård- och omsorgs verksamhet har ökat mer. Den främsta 
förklaringen till det är att det finns ett överskott av platser jämfört med efterfrågan. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 5 april 2022 
 Sammanställning av kostnad per brukare år 2021, konsultfirman Ensolution 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 86  Dnr 2022VFN136 

Information om revidering av rekommenderad ersättning för 
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom) rekommenderar 
årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa framtagna ersättningsnivåer när det 
gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun för person som tillfälligt 
vistas utanför sin hemkommun. 
 
Välfärdsnämnden beslutade 25 augusti 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att årligen revidera 
beloppen utifrån VästKoms rekommendationer. För år 2022 är beloppen reviderade enligt 
följande; 

 Ersättning för hemtjänst 441 kronor/timma. 
 Ersättning för hemsjukvård 744 kronor/timma. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 mars 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 25 augusti 2021 § 207 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 87  Dnr 2021VFN528 

Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och 
Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för 
ungdomar upp till 21 år  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun 
avseende samverkan kring integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år, 
Mini-Maria. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag.  
 
Välfärdsnämndens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner samverkansavtal mellan Mölndals stad 
och Härryda kommun, uppdrar välfärdsnämnden åt förvaltningen att inleda arbetet med att 
implementera verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Regionhälsan i Västra Götalandsregionen (VGR) har fått i uppdrag att starta Mini-Maria i 
flera av Hälso- och sjukvårdsnämndens områden, däribland Mölndal, Härryda, Stenungssund 
och Kungälv. Mini-Maria mottagningen kommer vara en integrerad öppenvårdsmottagning 
för ungdomar upp till 21 år med frågor eller problematik rörande alkohol, droger eller spel om 
pengar. Huvudmottagningen kommer att ligga i Mölndal och närvårdsmottagningar kommer 
så småningom att etableras ute i vissa av de andra kommunerna, vilket innebär att personalen 
kommer vara ambulerande. 
 
Verksamheten kommer ha två huvudmän. VGR är huvudman för den del av verksamheten 
som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Mölndals stad är huvudman för den 
verksamhet som bedrivs enligt socialtjänstlagen (SoL) samt annan gällande lagstiftning, 
riktlinjer och rekommendationer inom området. Mölndals stad sluter ett avtal med VGR. 
 
Detta samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun reglerar hur samverkan 
ska utformas och hur ansvaret ska fördelas. 
 
Enligt samverkansavtalet ska parterna dela på gemensamma kostnader och kostnaderna 
regleras utefter invånare i respektive kommun baserat på föregående års befolkningsunderlag 
gällande åldersgruppen 13-21 år per den 31 december. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 februari 2022 
 Avtal om Mini-Maria mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Mölndals stad 
 Verksamhetsbeskrivning Mini-Maria HSNV 
 Ekonomisk kalkyl 
 Samverkansavtal Mölndal och Härryda avseende öppenvårdsmottagning Mini-

Maria      
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 88  Dnr 2022VFN23 

Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden gav den 12 januari 2022 § 13, förvaltningen i uppdrag, att utifrån 
kommande beslut i Vårdsamverkan Västra Götaland om inriktningsdokument för 
familjecentraler i Västra Götaland för perioden 2022–2025, redovisa hur en fullskalig 
utbyggnad av familjecentraler i Härryda kommun skulle se ut utifrån lokalisation, 
tillgänglighet, bemanning och kompetens. 
 
Eftersom förslag till samverkansavtal ännu inte har skickats ut på remiss till kommunerna, har 
förvaltningen i dagsläget inte möjlighet att redovisa hur en fullskalig utbyggnad av 
familjecentraler skulle kunna se ut. Utifrån en troligtvis kommande förväntan på ökad 
medverkan och samverkan på familjecentralerna från kommunens sida, samt av förvaltningen 
beskrivna behov, redovisar förvaltningen en dryg fördubbling av befintliga tjänster för 
socionomer och pedagoger som möjlig, förutsatt utökning i budget. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 1 april 2022 
 Välfärdsnämndens beslut den 12 januari § 13 
 Jämförelse med andra kommuner gällande viss personal på familjecentraler samt 

fältsekreterare 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 89  Dnr 2022VFN162 

Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar välfärdsnämnden om Brottsofferjourens verksamhet 2021 genom 
verksamhetsberättelse och statistikuppgifter. 
 
 Socialnämnden ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453). 
 
 Härryda kommun har avtal med Brottsofferjouren Storgöteborg att under perioden 1 januari 
2019 till och med 31 december 2022 tillhandahålla samtalsstöd och rådgivning till 
kommunens brottsutsatta invånare. Ersättningen till Brottsofferjouren är 4 kronor per invånare 
och år. 
 
 Den totala kostnaden för 2021 uppgick till 153 000 kronor. Det var 81 personer som sökte 
stöd och råd enligt Brottsofferjourens statistik. 
 
 Brottsofferjouren hjälper den som är brottsutsatt, anhörig eller vittne med stöd och råd när det 
gäller polisanmälan, rättsprocess och försäkrings- och ersättningsfrågor samt vid övriga 
kontakter med vården, myndigheter och hjälporganisationer. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 april 2022 
 Brottsofferjouren Storgöteborgs verksamhetsberättelse 2021 
 Brottsofferjourens statistik avseende ärenden i Härryda kommun 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 90  Dnr 2022VFN164 

Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar välfärdsnämnden om S:t Lukas Göteborg 
familjerådgivningsverksamhet 2021 genom årsberättelse och statistikuppgifter. 
 
 Kommunen ska sörja för att erbjuda familjerådgivning för dem som begär det enligt 5 kap. 3 
§ socialtjänstlagen (2001:453). 
 
 Härryda kommun har avtal med S:t Lukas Göteborg att tillhandahålla familjerådgivning 
under perioden den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022 till kommunens 
invånare. 
 
Den totala kostnaden för 2021 uppgick till 1 060 000 kronor. Det var 286 personer över 18 år 
som deltog i samtal under 2021 enligt S:t Lukas statistik. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 april 2022 
 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning årsberättelse 2021 
 S:t Lukas Göteborg statistik avseende ärenden i Härryda kommun 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 91  Dnr 2022VFN146 

Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig 
verksamhet enligt LSS  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att under 2022, med stöd av statsbidrag, bibehålla 
habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS på samma tillfälliga 
ersättningsnivå som under tidigare år, vilket är 90 kr per heldag och 45 kr per halvdag. 
 
 Tilldelas Härryda kommun ytterligare medel ska medlen fördelas per deltagare utifrån 
deltagarens närvaro i daglig verksamhet under 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2018 har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela stadsbidrag för 
habiliteringsersättning till kommunerna. 
 
 Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till personer som deltar i daglig 
verksamhet 9 § 10 enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet 
med ersättningen är att uppmuntra till deltagande i daglig verksamhet. I dagsläget deltar 115 
brukare i daglig verksamhet i olika omfattning av tid. 
 
 Intentionen med statsbidraget är att uppmuntra fler kommuner att införa 
habiliteringsersättning för att öka motivationen till deltagande i daglig verksamhet. 
 
 Utifrån Socialstyrelsens anvisningar för statsbidraget 2022 föreslår förvaltningen att fortsatt 
bibehålla en, med stöd av statsbidraget, tidigare tillfälligt höjd habiliteringsersättning. En 
fortsatt tillfällig höjning av habiliteringsersättningen föreslås betalas ut retroaktivt från och 
med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2022. Från och med 1 januari 2023 
återgår ersättningen till ursprunglig nivå. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 mars 2022 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 92  Dnr 2022VFN181 

Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I välfärdsnämndens årsplan för 2022 framgår att preliminärantagningen för 
Hulebäcksgymnasiet ska redovisas för välfärdsnämnden. Preliminärantagning utgör grund för 
planeringen inför nästa läsår och för välfärdsnämndens beslut om Hulebäcksgymnasiets 
organisation.  
 
 Genom samverkansavtal har alla unga som bor inom Göteborgsregionen möjlighet att söka 
till valfri gymnasieskola och gymnasiesärskola i hela regionen. Preliminärantagningen 
genomförs som en förberedelse inför slutantagningen till gymnasieskolan i juni. Skillnaden 
mellan preliminär- och slutantagningen är att preliminärantagningen genomförs på 
grundskoleelevernas höstterminsbetyg medan slutantagningen genomförs på sökandes 
slutbetyg från vårterminen i årskurs 9. Merparten av alla sökande höjer sina betyg från 
höstterminsbetyget till slutbetyget, varpå antagningsresultatet förändras från 
preliminärantagningen till slutantagningen. 
 
Söktrycket visar att Härryda kommuns gymnasieskola fortsatt står sig väl i konkurrensen med 
andra kommuner och har fler förstahandssökande än antal platser. 557 elever är preliminärt 
antagna till totalt 586 platser, gymnasiet har totalt 258 reserver. De lediga platserna finns på 
det estetiska programmet och barn- och fritidsprogrammet. 
 
Förvaltningens bedömning är att dessa platser kommer att vara fyllda vid slutantagningen. 
Detta antagande bygger på att flera omval kommer att ske under våren samt att ett stort antal 
elever från introduktionsprogrammen kommer att bli behöriga. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 april 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 93  Dnr 2022VFN180 

Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer organisation för Hulebäcksgymnasiet 2022/2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Hulebäcksgymnasiets organisation ska fastställas av välfärdsnämnden inför varje nytt läsår. 
Den föreslagna organisationen utgår från elevantal enligt budget/plan för 2021–2023 samt 
anpassas efter söktrycket per program inför läsåret 2022/23. Hulebäcksgymnasiet har 
generellt ett högt söktryck. Hulebäcksgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram, fem 
högskoleförberedande program, samt fyra introduktionsprogram. 
 
 Förvaltningen föreslår att det totala antalet platser i årskurs 1 uppgår till 586 inför läsåret 
2022/2023. Detta är en minskning av organisationen i relation till förra året med fyra platser i 
årskurs 1. Minskningen är en anpassning för att det ska finnas en plats på varje yrkesprogram 
för Introduktionsprogrammets elever. 
 
 Inom Göteborgsregionen (GR) råder fri sökning för gymnasieelever. Enligt statistik från 
preliminärantagningen uppgår antalet sökbara platser inom GR inför läsåret 2022/23 till 12 
171 medan antalet sökande gymnasielever uppgår till 12 141. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 april 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 94  Dnr 2022VFN183 

Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola 2022/2023  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundsärskola och 
grundskola läsåret 2022/2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden fastställde läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola 2022/2023 den 17 november 2021 § 293. 
 
 Det har sedan dess uppkommit ett behov om revidering rörande grundskolans verksamhet. 
Förändringen gäller stängningsdagen med kompetensutveckling den 19 maj 2023 som 
föreslås flyttas till den 19 juni 2023 med anledning av att den förstnämnda dagen är en 
klämdag och ger därför upphov till lågt deltagande för kompetensutveckling. Föreslagen flytt 
av stängningsdag för grundskolorna förutspås då kunna gynna verksamheten eftersom fler av 
personalen kommer vara tillgängliga för att ta del av kompetensutvecklingsdagen. 
 
 Vidare förtydligar förvaltningen att måndagen den 31 oktober 2022 på höstlovet är en dag då 
skola och fritids är stängt, all personal har studiedag. 
 
Under läsåret har verksamheten planerat in ett antal studiedagar för personal. Eleverna får 
lagstadgade 178 undervisningsdagar under läsåret.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 11 april 2022 
 Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 

2022/2023 – reviderad 
 Läsårstider för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola 

2022/2023, antagna den 17 november 2021 § 293 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 95  Dnr 2021VFN539 

Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden förelägger Skogsbäret Kooperativa Förskola (Org. nr. 716445–0020) att 
senaste den 30 september 2022 vidta åtgärder så att huvudman uppfyller kraven för insikt i de 
föreskrifter som gäller för skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag 
skriftligen redovisas för Härryda kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Tillsynsbesök genomfördes på Skogsbärets Kooperativa Förskola (Org nr. 716445–0020) den 
2 december 2021. Inför tillsynen skickade förskolan in ett skriftligt underlag samt förteckning 
över styrelsemedlemmarnas utbildning och arbetslivserfarenhet. Tillsynen bestod av samtal 
utifrån underlaget med representant för huvudman, rektor samt pedagogisk personal. En 
rundvandring i verksamhetens lokaler genomfördes även tillsammans med personalen. 
Skogsbärets Kooperativa Förskola består av en avdelning med och hade vid tillsynens 
genomförande sammanlagt 19 barn. Förskolan har fem anställda varv av 1,85 tjänster är 
legitimerade förskolelärare. Förskolan tar emot barn från ett års ålder. 
 
Förvaltningen bedömer att huvudmannen inte uppfyller kravet på insikt i de föreskrifter som 
gäller för skolverksamheten. Kravet på insikt innebär att huvudmannen ska ha kunskap om 
gällande skolförfattningar. Insikt uppnås antingen genom utbildning eller förvärvad erfarenhet 
inom aktuell verksamhet. Ingen i styrelsen har utbildning eller förvärvad erfarenhet inom 
utbildningsområdet. Ägar- och ledningskretsen bedöms därmed inte uppfylla kravet enligt 
bestämmelserna i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Förvaltningen bedömer att Skogsbäret 
Kooperativa Förskola (Org. nr. 716445–0020) senaste den 30 september 2022 ska vidta 
åtgärder så att huvudmannen uppfyller kraven för insikt i de föreskrifter som gäller för 
skolverksamheten. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för 
Härryda kommun. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 5 april 2022 
 Beslut efter tillsyn 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 103  Dnr 2022VFN152 

Kulturstipendium 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Hjalmar Ljungberg och Julia Lindgren till mottagare av Härryda 
kommuns kulturstipendium 2022. 
 
 Kulturstipendiet tilldelas Hjalmar Ljungberg, som stöd och uppmuntran till fortsatt 
utveckling av en talangfull och målinriktad musikstuderande med sikte mot en yrkeskarriär 
som trombonist. 
 
 Kulturstipendiet tilldelas Julia Lindgren, som uppmuntran och stöd till en ung begåvning med 
sången som instrument och som med stort engagemang har målet inställt på en karriär inom 
operavärlden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har mottagit under 
ansökningstiden. Välfärdsnämnden utser mottagare av stipendiet. 
 
 Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt utbildning och 
utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut till person eller organisation som 
är verksam inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på annat sätt har anknytning 
till kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 mars 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 104  Dnr 2022VFN151 

Kulturpris 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Mona Fredh till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 2022. 
 
 Härryda kommuns kulturpris tilldelas Mona Fredh, som med stor kunnighet och idérikedom 
är en entusiastisk förmedlare av bygdens historia och som på ett berömligt sätt sammanlänkar 
kulturarv och friluftsliv genom ortens kulturstigar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har i uppdrag att föreslå mottagare av årets kulturpris. 
Välfärdsnämnden utser mottagare av priset. 
 
 Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella området. Priset 
delas ut till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun eller vars 
kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen. 
 
 Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 10 000 kronor. Prisutdelning sker vid 
kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2022. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 mars 2022 

 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 105  Dnr 2022VFN153 

HBTQ-pris 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Emma Gunterberg Sachs till mottagare av Härryda kommuns HBTQ-
pris 2022. 
 
 Årets HBTQ-pris tilldelas Mölnlyckebon Emma Gunterberg Sachs, som med stort 
engagemang driver rättighetsfrågor inom mångfald, jämställdhet och HBTQI. Emma är idag 
verksamhetschef för West Pride där hon arbetat sedan 2017. Den icke-vinstdrivande 
organisationen West Pride är en viktig aktör för HBTQI personers rättigheter och möjligheter 
i hela regionen, och därigenom också i Härryda kommun. Förutom den årliga festivalen 
erbjuder de utbildningar inom normer, mångfald och HBTQI för kommuner, företag och 
skolor. Ett betydelsefullt arbete som Emma är med och driver med ambitioner om en mer 
öppen, tolerantare och bättre plats att leva på – för alla. 
 
 Välfärdsnämnden utser Marion Englaborn till mottagare av Härryda kommuns 
Hedersomnämnande HBTQ 2022. 
 
 Årets hedersomnämnande tilldelas Marion Englaborn. Som vård- och omsorgslärare på 
vuxenutbildningen i kommunen lyfter Marion mångfaldsfrågor och HBTQI i alla ämnen. 
Marion får studenterna att reflektera och se på sig själva och på sitt kommande yrke som 
undersköterskor med ett öppet sinne. Hon belyser vikten av allas lika värde och rätten att få 
finnas till oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning. Vidare utbildar och 
föreläser Marion också för andra handledare och kollegor, hon är samtalsledare för 
transseparatistiska forum på RFSL och är med som talare på nationella konferenser. Genom 
sitt metodiska och genomtänkta arbete jobbar hon på ett framgångsrikt sätt för att främja lika 
rättigheter och möjligheter, nu och för framtiden. 

 

Sammanfattning av ärendet 
HBTQ-priset instiftades efter beslut i kommunfullmäktige 26 februari 2018 § 41. Priset delas 
ut varje år till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter 
oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Hedersomnämnandet instiftades efter 
beslut i kommunfullmäktige den 16 september 2021 § 175. Hedersomnämnande för HBTQ-
frågor utses årligen i samband med HBTQ-priset och är ett sätt att uppmärksamma och 
uppmuntra personal som gör goda insatser inom området. Det innebär också en möjlighet att 
synliggöra frågan och visa på goda exempel även internt i förvaltningen. 
 
 Den för HBTQ-pris nominerade personen eller gruppen ska vara verksam inom Härryda 
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kommun eller ha gjort en insats som på annat sätt har anknytning till kommunen. Det kan 
handla om företag, arbetsplatser, föreningar, skola, kultur- och fritidsaktiviteter eller andra 
sammanhang där en person eller grupp främjat HBTQI (homosexuella, bisexuella, trans-, 
queer och intersexpersoner) -rättigheter. Till hedersomnämnandet kan anställda i Härryda 
kommun nomineras. Förvaltningen har i uppdrag att föreslå mottagare av årets HBTQ-pris 
och mottagare av hedersomnämnande HBTQ. Välfärdsnämnden ska utse mottagare av pris 
och hedersomnämnde. 
 
 Mottagare av Härryda kommuns HBTQ-pris erhåller en summa på 10 000 kronor. Mottagare 
av hedersomnämnande erhåller ett diplom. Prisutdelning sker på nationaldagen den 6 juni 
2022. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 4 maj 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 106  Dnr 2022VFN168 

Årets föreningsprofil 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden utser Daniel Frosterud till mottagare av årets föreningsprofil 2022. 
 
 Årets föreningsprofil tilldelas Daniel Frosterud, som med ett brinnande intresse för discgolf 
och Ultimate Frisbee breddar de idrottsliga förutsättningarna i kommunen för alla åldrar. 
Detta genom att aktivt jobba med kommunens skolor och vara drivande i att tillsammans med 
kommunen möjliggöra en discgolfbana som alla har tillgång till. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid har fått i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
föreningsprofil. Välfärdsnämnden utser mottagare av priset. 
 
 Årets föreningsprofil är en belöning till medlem i förening som profilerat sig med en 
föreningsinsats utöver det vanliga. Insatsen ska vara ideell och gagna föreningens utveckling. 
 
Mottagare av årets föreningsprofil erhåller 10 000 kronor. Prisutdelningen sker vid 
kommunens nationaldagsfirande den 6 juni 2022. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 5 april 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 107 

Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, samt fyllnadsval 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden entledigar Ing-Marie Rydén Höök (L) från uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor. 
 
 Välfärdsnämnden utser Anita Anger som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 
skolfrågor till och med den 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Ing-Marie Rydén Höök (L) avsäger sig i skrivelse daterad den 10 december 2021 uppdraget 
som ledamot i välfärdsnämnden. Nämnden entledigar därför Ing-Marie Rydén-Höök (L) som 
ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor samt utser ny ledamot. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 108  Dnr 2022VFN218 

Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter 
välfärdsnämndens besök 2022-04-06  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om information från/kring Rävlandaskolan efter 
välfärdsnämndens besök den 6 april 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) initierar ett ärende om information 
från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens besök 2022-04-06. 

 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse från Per-Olov Risman och Johannes Backlund om information från/kring 
Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens besök 2022-04-06, 3 maj 2022 
    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per-Olov Risman (SD) föreslår med instämmande av Johannes Backlund (SD) att 
välfärdsnämnden beslutar att välfärdsnämnden i Härryda anordnar en diskussion av de 
förhållanden som beskrevs och direkt kunde uppfattas vid nämndens ovannämnda besök. 
Vidare föreslår Per-Olov Risman (SD) med instämmande av Johannes Backlund (SD) att 
välfärdsnämnden beslutar att till detta tillfälle ansvariga skolledare och skolchefen inbjuds – 
alternativt att frågor i förväg kan ställas till dessa och svaren/kommentarerna redovisas under 
nämndens diskussion – för att nämnden skall kunna få en mer fullständig bild för ev. framtida 
åtgärder än den som gavs vid nämndens besök på skolan. 
 
 Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Per-
Olov Rismans förslag. 
 
 Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
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Maria Kornevik Jakobssons och Per-Olov Rismans 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 Per-Olov Rismans förslag 
 
 Med 11 ja-röster och 2 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons 
förslag. Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 5. 

 

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

32 / 37



VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-05-04  

 

Voteringslista: § 108 
Ärende: Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens 
besök 2022-04-06,  2022VFN218 
 
Omröstningslista 5 

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   
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  
Katia Petkova (M), ersättare X   
Resultat 11 2 0 
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§ 109  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
 

 Verksamhetsberättelse familjerätt i samverkan 2021 
 Tolkförmedling - Årsredovisning 2021 
 Samordningsförbundet - Årsredovisning 2021 
 Yttrande till nämnden för överförmyndare i samverkan om budget för verksamheten 

år 2023 
 Samråd budget 2023 för överförmyndare i samverkan 2022VFN140 
 Informationsbrev till huvudman från Skolinspektionen inför inspektion Fagerhult 

och Rävlanda 
 Beslut IT College 
 Protokoll rådet för idéburna organisationer  2022-03-15 
 Protokoll rådet för funktionshinderfrågor 2022-04-04 
 RFF - Synpunkt verksamhetsberättelsen 2021, från autism och aspergerföreningen 

2022-04-21 
 Protokoll pensionärsrådet 2022-04-05 
 Protokoll brottsförebyggande rådet 2022-03- 29 

 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 110  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 20 april 2022, föreligger. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 111  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 3 maj 
2022, för perioden den 5 april 2022 till och med den 2 maj 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 3 maj 2022, för perioden den 5 april 2022 till och med den 2 
maj 2022, föreligger. 

 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 12 april och 3 maj 2022. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde 
den 12 april och 3 maj 2022 föreligger. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	0438e700-4c77-4e4e-b481-06ebfa3e81bd
	Information om rätt till utbildning och närvaro
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	eeba9f3d-8b75-48ec-a1a9-ac4616c51f45
	Uppdrag om förstärkning av närvaroteamet
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	2394515d-5b19-4844-a7a5-1bf39e5e897b
	Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	9a7f15bd-9d17-42e3-be85-58096e522345
	Information om revidering av rekommenderad ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	02a6f2a4-0151-4c10-9c8f-0a6815204e36
	Godkännande av samverkansavtal mellan Mölndals stad och Härryda kommun avseende öppenvårdsmottagning Mini-Maria för ungdomar upp till 21 år
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	29cb2516-939c-469d-879e-06561d24c22f
	Redovisning av uppdrag om familjecentraler i Härryda kommun
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	c868f78d-e1e1-43ea-86f9-b3dd2ec01c48
	Verksamhetsberättelse 2021 Brottsofferjouren Storgöteborg
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	f15a83b4-9df2-47e9-b7d6-dce45076c0bf
	Verksamhetsberättelse 2021 S:t Lukas Göteborg familjerådgivning
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	b005626c-addd-43cd-86cc-f25fc8134601
	Statsbidrag för tillfälligt höjd habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	99c03ba0-5730-405a-bd3a-e8e6da320739
	Preliminärantagning Hulebäcksgymnasiet 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	339e421d-d53e-45f6-aa99-58576ca8615d
	Hulebäcksgymnasiets organisation läsåret 2022/2023
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	c529cf41-22e3-4ba8-a913-87834600e5a4
	Revidering av läsårstider för förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022/2023
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	dd533890-7fb5-4eba-8841-c762fdf7672b
	Tillsyn av Skogsbärets kooperativa förskola
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	4a151aaf-8a0b-43ec-a839-133ae69eb19f
	Kulturstipendium 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	54e0def3-c5b7-4eb3-8a7e-313d97757d07
	Kulturpris 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	fd4a4f14-2e41-47be-9da7-c89628b81822
	HBTQ-pris 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	fc200099-8701-4d1c-b767-30f20eb8ae3b
	Årets föreningsprofil 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Paragrafen är justerad


	20fa784c-0c5f-4338-b91d-eff3cb9fe6e2
	Entledigande av Ing-Marie Rydén-Höök (L) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för skolfrågor, samt fyllnadsval
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	a5a1aeb9-d9ea-4832-83c4-ae1fe60d7004
	Initiativärende om information från/kring Rävlandaskolan efter välfärdsnämndens besök 2022-04-06
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Paragrafen är justerad


	f7a8878f-1d66-4542-abfc-4ba9e591a826
	f7a8878f-1d66-4542-abfc-4ba9e591a826

	bc61e574-4c17-4f60-9b0f-b221d14412d2
	Delgivningar 2022
	Beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Paragrafen är justerad


	1a8ba49a-a2b4-471e-afee-7f3ad9efa8ba
	Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	2d7aa475-7ec4-4f28-b96c-c92ed98b75f4
	Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och tjänstemän
	Beslut
	Paragrafen är justerad


	200ad070-b759-4fc9-9fb9-f158a2bb5b8e
	Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott
	Beslut
	Paragrafen är justerad



