
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-16:43, 16:51-17:23 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) §§117-119, §§121-128 
Kristina Andrén (M) §§117-119, §§121-128 
Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Johannes Backlund (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
Kersti Lagergren (M) (kl. 16:08-16:43, 16:51-17:23) §§129-132 
ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Oskar Sköld (S)  ersätter Jonas Andersson (S) 
Kristin Arplöw (S) §§129-132 ersätter Kristina Andrén (M) 
Marie Strid (MP)  ersätter Inga-Lena Persson (MP) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) §§117-119, §§121-128 
Tommy Brundin (M) §§117-119, §§121-128 
Kersti Lagergren (M) (kl. 16:08-16:43, 16:51-17:23) §§118-119, 
§§121-128
Peter Herrmann (L) §§117-119, §§121-128
Gun Wågsjö (C) §§117-119, §§121-128
Elin Germgård (C) §§117-119, §§121-128
Jan Gustavsson (KP) §§117-119, §§121-128
Kristin Arplöw (S) §§117-119, §§121-128
Kajsa Lackovic (S)

Övriga närvarande 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §§117-119, 
§§121-128
Anna Larsson (personalföreträdare) §§117-119, §§121-128
Anna Carlsson (personalföreträdare) §§117-119, §§121-128
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Peter Lönn (kommundirektör) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) §§117-119, §§121-128 
Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) 
§§117-119 
Bo Ekström (ekonomichef) §§117-119, §§121-128 
Anders Pettersson (personalchef) §§117-119, §§121-128 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§117-119, §§121-128 
Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) §§117-118 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Annika Gry (tf verksamhetschef förskola) §§117-118 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-06-09 14:00 

 

Protokollet omfattar §§117-119, §§121-132 

 

 

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 

2022-06-01 

2022-06-10 Datum då anslag 2022-07-04 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 117 Fastställande av föredragningslistan 
§ 118 Information om samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och fritid och sektorn för 

socialtjänst 
§ 119 Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
§ 121 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för Västra Götalandsregionen 

samt Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård 
§ 122 Redovisning av uppdrag om förutsättningar för valfrihetssystem inom vuxenutbildningen 
§ 123 Redovisning av uppdrag om förstärkning av närvaroteamet 
§ 124 Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i intäktsprocessen för 

välfärdsnämnden 
§ 125 Ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för välfärdsnämnden per mars 

2022 
§ 126 Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för välfärdsnämnden 
§ 127 Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning 
§ 128 Delgivningar 2022 
§ 129 Delgivning av skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande tillsyn Säteriskolan 
§ 130 Anmälan till huvudman vid beslut om avstängning i obligatorisk skolform 
§ 131 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 132 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 117 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar av föredragningslistan föreslås. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 118 

Information om samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och 
fritid och sektorn för socialtjänst 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Annika Gry, tf verksamhetschef för förskola, och Susanne Grabe, verksamhetschef barn och 
familj, informerar om samverkan mellan sektorn för utbildning, kultur och fritid och sektorn 
för socialtjänst. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 119  Dnr 2022VFN216 

Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att förtydliga att ärendet gäller 
ett uppdrag att ta fram ett avtal och inte att ingå ett, samt för att utifrån den prognosticerade 
kostnadsökningen och tillgänglighetsaspekten, utvärdera ändamålsenligheten med en 
samverkan mer ingående. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I maj 2019 initierades dialog mellan socialchefer i Härryda, Lerum, Partille och Mölndal om 
behov av samverkan inom olika verksamhetsområden. Ett prioriterat verksamhetsområde som 
identifierades för eventuell samverkan var budget- och skuldrådgivningen. 
  
Budget- och skuldrådgivning är en obligatorisk verksamhet för kommunerna. Enligt 5 kap 12 
§ första stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen erbjuda budget- och 
skuldrådgivning till skuldsatta personer. 
  
Syftet med en sammanslagning är främst att öka tillgängligheten, säkerställa 
kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med kollegor samt att minska sårbarheten i 
verksamheten. 
  
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning bl. a. kan öka 
tillgängligheten och öka möjligheten att initiera fler förebyggande och utåtriktade aktiviteter. 
En samlad budget- och skuldrådgivning minskar också sårbarheten och ökar därmed 
kommunens förmåga att ge service till sina medborgare. Förvaltningen bedömer också att det 
i fortsatt arbete är viktigt att försöka säkerställa möjligheten till fysiska möten i Härryda 
kommun för de invånare som inte har ekonomiska resurser för resor fram och tillbaka till 
Mölndal. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 3 maj 2022 
 Kartläggning: Kommunal avtalssamverkan - gemensam budget- och skuldrådgivning 

för Härryda, Mölndal och Partille 
  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Per-
Olov Risman (SD) att välfärdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att 
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förtydliga att ärendet gäller ett uppdrag att ta fram ett avtal och inte att ingå ett, samt för att 
utifrån den prognosticerade kostnadsökningen och tillgänglighetsaspekten, utvärdera 
ändamålsenligheten med en samverkan mer ingående.   
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 121  Dnr 2022VFN175 

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för 
Västra Götalandsregionen samt Färdplan - länsgemensam strategi 
God och Nära Vård  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser för 
Västra Götalandsregionen. 
  
Kommunfullmäktige antar Färdplan – länsgemensam strategi God och Nära Vård. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser  reglerar samverkan och 
ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen 
och Västra Götalandsregionen (VGR). 
  
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats 
och reviderats inför ny avtalsperiod. Reviderat förslag gäller för avtalsperioden från 1 januari 
2023 till 31 december 2026. 
Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och 
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i 
överenskommelse, också reviderats. 
  
SRO behandlade ärendet den 24 februari 2022. Förslag från SRO till beslut är att ställa sig 
bakom reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. SRO 
rekommenderar samtliga parter att var för sig besluta om att anta reviderat hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. Västkoms styrelse behandlade ärendet 14 
mars 2022. 
  
Färdplanen- länsgemensam strategi för God och Nära Vård är en länsgemensam strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de 
områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Färdplanen beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utveckling samt hur takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till år 2030.  
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Härryda Kommun har tidigare lämnat remissvar gällande både Hälso- och sjukvårdsavtal samt 
Färdplan God och Nära Vård. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 april 2022 
 Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser 
 Färdplan - länsgemensam strategi för God och Nära Vård 
 Protokollsutdrag från Göteborgsregionens sammanträde 18 mars 2022, § 356 Hälso- 

och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 
 Protokollsutdrag från Göteborgsregionens sammanträde 18 mars 2022, § 357. 

Färdplan - länsgemensam strategi God och Nära Vård 
 Protokoll VästKoms Styrelse 8 mars 2022, § 14 och § 15 
 Välfärdsnämndens beslut den 15 december 2021, § 320 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 122  Dnr 2021VFN506 

Redovisning av uppdrag om förutsättningar för valfrihetssystem 
inom vuxenutbildningen  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 16 oktober § 243 beslutade välfärdsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
Härryda kommuns förutsättningar för införande av valfrihetssystem inom vuxenutbildningen 
med externa utförare. Härryda kommun erbjuder, förutom de utbildningar som är 
obligatoriska inom ramen för skollagen (2010:800), bland annat yrkesutbildningar, 
lågtröskelutbildningar och validering av kommunanställda. 
  
Finansiering sker genom anslagsbudget samt via statlig ersättning, statsbidrag och sålda 
platser. Verksamheten har under de senaste två åren gått med ett överskott. 
  
Möjligheten att bedriva vuxenutbildning via externa aktörer regleras i skollagen (2010:800). 
Vuxenutbildning omfattas inte av lagen om valfrihetssystem (LOV), men möjlighet finns att 
upphandla vuxenutbildning inom ramen för lagen om upphandling (LOU) samt genom att 
införa ett auktorisationssystem. Ett auktorisationssystem påminner till stor del om ett 
valfrihetssystem inom LOV.  
  
Utifrån ett lågt antal elever i kommunen fick förvaltningen i uppdrag att undersöka intresse 
kring kommunsamverkan av införandet av en auktorisationsmodell inom vuxenutbildningen. 
En intresseförfrågan har skickats till elva kommuner i närområdet. Två kommuner uttryckte 
ett intresse av att följa med en bit i processen för att se hur den artar sig. Resterande 
kommuner är inte intresserade av en kommunsamverkan i dagsläget.  
  
Förvaltningen gör bedömningen att det i nuläget inte är möjligt att införa en 
auktorisationsmodell, utifrån ett lågt elevantal i kommunen och lågt intresse från kommuner i 
närområdet att ingå i en kommunsamverkan. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 2022  
 Intresseförfrågan om kommunsamverkan kring auktorisationsmodell inom 

vuxenutbildningen daterad den 15 november 2021 
 Välfärdsnämndens beslut 16 oktober 2019 § 243 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 123  Dnr 2022VFN217 

Redovisning av uppdrag om förstärkning av närvaroteamet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utöka närvaroteamets bemanning till totalt 
6,5 årsarbetare. Kostnaderna finansieras inom välfärdsnämndens budgetram 2022. 
Kostnaderna inför kommande år ska tas med i planarbetet 2023-2025. 
  
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget, om förstärkning av närvaroteamet, är genomfört och 
därmed avslutat. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Uppbyggnad av ett tvärprofessionellt närvaroteam med samverkan mellan grundskola och 
socialtjänst, i syfte att öka skolnärvaron och stärka hälsan för elever med problematisk 
frånvaro, påbörjades under 2021. Närvaroteamet förstärks med ökade budgeterade medel och 
ny kompetens under 2022. 
  
Välfärdsnämnden godkände Verksamhetsplan 2022 med driftbudget per verksamhetsnivå 
2022-2024 samt investeringsbudget på projektnivå avseende åren 2022-2026 den 17 
november 2021 § 286. I budgeten gjordes en förstärkning om 5 mnkr på Sveriges bästa skola 
varav 3 mnkr var öronmärkta för närvaroteamet.  
  
Närvaroteamets uppdrag är att arbeta med de barn i årskurs F–9 inom Härryda kommun som 
har 75–100 procent frånvaro från skolan. Närvaroteamet arbetar med kartläggning och 
samordning av insatser för elever inom målgruppen. Kartläggningen resulterar i konkreta 
åtgärder för elev, hem och skola. Det finns i dagsläget ungefär 30 elever inom kommunen 
som uppnår en sådan frånvaro. Närvaroteamet arbetar med ungefär hälften av eleverna, och 
har tvingats att sätta elever på kö för att det inte finns utrymme för fler. 
  
Välfärdsnämnden gav den 4 maj 2022 § 84 förvaltningen i uppdrag att utreda vilka 
förstärkningar av närvaroteamet som behöver genomföras och om dessa ryms inom 
välfärdsnämndens befintliga budgetram. Att organisera närvaroteamet för att kunna ta emot 
alla elever i målgruppen med bevarade arbetssätt och professionalitet kräver utökade 
budgetmedel med 2,5 mnkr för utökning av närvaroteamets bemanning till totalt 6,5 
årsarbetare. Utökningen under innevarande år bedöms av förvaltningen kunna rymmas inom 
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välfärdsnämndens nuvarande budget. Kostnaderna inför kommande år ligger med i 
förvaltningens budgetbedömning i planarbetet 2023-2025. Ett utökat närvaroteam bedöms 
kunna rymma alla elever i målgruppen samt möjlighet till att på sikt utveckla det 
förebyggande arbetet.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 maj 2022  
 Processbeskrivning Verksamhetslogik – Närvaroteamet  
 Protokollsutdrag 4 maj 2022 § 84 
 Protokollsutdrag 3 mars 2021 § 65 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
utöka närvaroteamets bemanning till totalt 6,5 årsarbetare. Kostnaderna finansieras inom 
välfärdsnämndens budgetram 2022. Kostnaderna inför kommande år ska tas med i planarbetet 
2023-2025. Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare att välfärdsnämnden beslutar att 
uppdraget, om förstärkning av närvaroteamet, är genomfört och därmed avslutat. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår att "det förebyggande arbetet mot problematisk skolfrånvaro bör 
stärkas ytterligare med hänvisning till ordförandes förslag till beslut och yrkar därför att 
antalet årsarbetare i närvaroteamet ökas till totalt 8 årsarbetare." 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Maria Kornevik Jakobssons förslag mot Siw 
Hallberts förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Maria Kornevik Jakobssons och Siw Hallberts 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 Siw Hallberts förslag 
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Maria Kornevik Jakobssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 1.  
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Välfärdsnämnden 

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-01  

 

Voteringslista: § 123 
Ärende: Redovisning av uppdrag om förstärkning av närvaroteamet,  2022VFN217 
 
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  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Marie Strid (MP), ersättare  X  
Resultat 9 4 0 
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Bilaga 1 till protokollet, välfärdsnämnden 2022-06-01 § 123 
 

               

 

Reservation 

 

Vi Socialdemokrater väljer att reservera oss mot beslutet eftersom det inte ger resurser nog för att 
direkt börja arbeta med det förebyggande arbetet. 

Satsar man inte på det förebyggande arbetet så kommer man inte nå en helhetslösning som fungerar 
över tid.  

Vi anser att det förebyggande arbetet kommer att löna sig på sikt. 

 

För Socialdemokraterna 

Birgitta Berntsson 

Siw Hallbert 

Oskar Sköld 
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§ 124  Dnr 2021VFN477 

Svar med anledning av revisorernas granskning av intern kontroll i 
intäktsprocessen för välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder som förvaltningen 
redovisat med anledning av revisorernas granskning. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härryda kommun har PWC genomfört en 
granskning av kommunens intäktsprocess utifrån perspektivet ”tillräcklig intern kontroll”. 
Stickprovsgranskning har genomförts utan avvikelser med undantag av 
kravhanteringsprocessen. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna 
inte har helt tillräcklig intern kontroll. 
  
Tre rekommendationer ges till kommunstyrelsen och välfärdsnämnden. 
  

 Revidera och aktualisera finanspolicyns riktlinjer gällande in och utbetalningar samt 
kravhantering samt säkerställ att de efterföljs. 

 Upprätta tydliga dokumenterade rutiner för arbete med intäktsprocessen. 
 Förtydliga och dokumentera vilka kontroller som ska ske samt säkerställa att resultatet 

av dessa kontrollmoment dokumenteras på ett strukturerat sätt. 
  
Följande åtgärder kommer vidtas av förvaltningen. 

 Revidering och aktualisering av riktlinjer gällande in och utbetalningar samt 
kravhantering. 

 Utveckling av dokumenterade rutiner för arbetet med intäktsprocessen och 
kontrollmoment. 

  
Det finns dokumenterade rutiner i form av flödesscheman och manualer för hur arbetet ska 
utföras. En rad kontroller utförs men dokumenteras och hanteras normalt enbart vid 
avvikelser. 
  
Den av revisorernas utförda stickprovsgranskning visar att korrekt avgift faktureras, att 
redovisning ger en rättvisande bild och att beslut om nedskrivning av kundfordringar beslutas 
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på rätt nivå. Stickprov på påminnelsefakturor visar att de är utskickade senare än vad 
riktlinjerna anger. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 4 maj 2022  
 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i intäktsprocessen 25 oktober 2021 

 

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

Ekonomisk månadsuppföljning, inklusive måluppföljning, för 
välfärdsnämnden per mars 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 8,4 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 5,8 mnkr och utbildning, kultur och fritid med 0,9 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 4 maj 2022 
 Månadsprognos per mars 2022 välfärdsnämnden 

 

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

20 / 28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 126  Dnr 2022VFN104 

Entledigande samt förordnande av dataskyddsombud för 
välfärdsnämnden  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden entledigar Johan Borre som dataskyddsombud för valfärdsnämnden och 
förordnar Malin Ericsson som nytt dataskyddsombud. 
  
Välfärdsnämnden noterar att Johan Bergström fortsatt är utsedd till dataskyddsombud för 
välfärdsnämnden vid sidan av Malin Ericsson. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen reglerar att inrättande av dataskyddsombud är obligatoriskt för 
offentliga organ. Dataskyddsombudet utgör en grundsten för möjligheten till efterlevnad av 
dataskyddslagstiftningen. 
  
Härryda kommun ingår sedan 2018 i ett samverkansavtal med Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) och sju andra kommuner om att gemensamt bära kostnaderna och 
fördela resurserna av två centralt placerade dataskyddsombud (DSO). 
  
Det av välfärdsnämnden tidigare förordnade dataskyddsombudet Johan Borre har avslutat sin 
anställning och Malin Ericsson har anställts som ersättare. Malin Ericsson kommer att arbeta 
tillsammans med tidigare av välfärdsnämnden förordnat dataskyddsombud Johan Bergström.  
  
Malin Ericsson behöver därmed förordnas som nytt dataskyddsombud för välfärdsnämnden i 
Härryda kommun samtidigt som Johan Borre behöver entledigas. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 maj 2022 

  
  
 

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

Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt enligt förslag daterat den 2 maj 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 6 april 2022 § 70 att genomföra vissa ändringar i 
delegationsordningen. Beslutet innebar bland annat att beslut om att inleda utredning enligt 11 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) SoL inom verksamheten för Barn och Familj, sektorn 
för socialtjänst, skulle delegeras till socialsekreterare i pågående ärenden och till 1:e 
socialsekreterare i nya ärenden. 
  
Efter att ändringarna genomfördes har verksamheten för Barn och Familj uppmärksammat att 
denna ändring riskerar leda till ökade handläggningstider och fördröjda utredningar. Även i de 
ärenden som avser beslut om att inte inleda utredning, att inledd utredning ska avslutas, och 
att utredning inte ska föranleda någon åtgärd, ser verksamheten att delegationen till 1:e 
socialsekreterare innebär långa handläggningstider till nackdel för den enskilde. 
  
Följande beslutstyper föreslås delegeras till socialsekreterare inom verksamheten Barn och 
Familj. Beslutanderätt för övriga verksamheter kvarstår. 
  

 9.4 Beslut om att inleda utredning 
 9.5 Beslut om att inte inleda utredning samt att inledd utredning ska avslutas 
 9.6 Beslut om att utredning inte ska föranleda någon åtgärd 

  
Välfärdsnämnden beslutade även den 6 april att flytta beslutanderätt inom sektorn för 
utbildning, kultur och fritid från planeringschef till administrativ chef för fyra beslutstyper. 
Rollen planeringschef har utgått i samband med omorganisation. 
  
Utöver dessa fyra beslutstyper har planeringschef även delegation för ytterligare fem 
beslutstyper. För att motsvara den nya organisationen föreslås även delegationen för dessa 
beslut flyttas till administrativ chef. 
  
Följande beslutstyper föreslås delegeras till administrativ chef. 
  

 54.7 Medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt samt återkallande av sådant 
medgivande (För elever som är folkbokförda i Härryda kommun, men som ej går i 
kommunal skola i Härryda kommun) 
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 54.8 Överenskommelse för elev att fullgöra skolgång i annan kommun än 
hemkommunen om särskilda skäl föreligger (För grundskolan) 

 54.9 Inhämta och avge yttrande samt beslut om mottagande av elev i annan kommun 
än hemkommunen (För grundskolan) 

 54.10 Placering av elev vid skolenhet (För grundskolan) 
 54.11 Beslut om skolskjuts förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 27 april 2022 
 Välfärdsnämndens delegationsordning med föreslagen lydelse 2 maj 2022 
 Välfärdsnämndens delegationsordning 16 december 2020 § 300, med ändringar 

genomförda 6 april 2022 § 70 
 Utdrag ur gällande delegationsordning för välfärdsnämnden med markeringar och 

kommentarer med anledning av ändringsförslag 
 

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

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Samordningsförbundet Insjöriket - Protokoll styrelsemöte 220429 
 Rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 
 Statistiska uppgifter per 2022-03-31 
 Anteckningar ungdomsråd 9 maj 2022 

 

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

Delgivning av skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande tillsyn 
Säteriskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges Skolinspektionens uppföljningsbeslut gällande tillsyn Säteriskolan. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 130  Dnr 2022VFN32 

Anmälan till huvudman vid beslut om avstängning i obligatorisk 
skolform  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges anmälan till huvudman vid beslut om avstängning i obligatorisk 
skolform från sektorn för utbildning, kultur och fritid. Förteckning över anmälda 
beslut daterad den 18 maj 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 131  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 31 maj 
2022, för perioden den 2 maj 2022 till och med den 30 maj 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 2 maj 2022 till och med den 30 maj 2022. 
 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 17 och 31 maj 2022. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 
17 och 31 maj 2022 föreligger. 
 

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