
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-17:30 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) §§141-148 
Kristina Andrén (M) §§141-148 
Ulrika Nordenstam (M) §§141-148 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) 
Per Olov Risman (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) (kl 16:10-17:30) §§142-148 
Tommy Brundin (M) §§141-148 
Kersti Lagergren (M) §§141-148 
Gun Wågsjö (C) §§141-148 
Elin Germgård (C) §§141-148 
Martin Kronvall (SP) §§141-148 
Jan Gustavsson (KP) §§141-148 
Oskar Sköld (S) §§141-148 
Kristin Arplöw (S) §§141-148 
Kajsa Lackovic (S) §§141-148 
 
Övriga närvarande 
Anna Larsson (personalföreträdare) §§141-148 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§141-148 
Peter Lönn (kommundirektör) §§141-148 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§141-148 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) 
Bo Ekström (ekonomichef) §§141-148 
Anders Pettersson (personalchef) §§145-148 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§141-148 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Carina Fransson (verksamhetschef hälsa och bistånd) §§149-150 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-06-23 15:00 

 

Protokollet omfattar §§141-150 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Siw Hallbert  
  

2 / 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Välfärdsnämnden 

2022-06-20 

2022-06-27 Datum då anslag 2022-07-19 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 141 Fastställande av föredragningslistan 
§ 142 Information angående Attendo på Säteriet 
§ 143 Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022, Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda 
§ 144 Ansökan om godkännande som huvudman för fristående fritidshem från British International 

Schools of Sweden AB 
§ 145 Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd 
§ 146 Delgivningar 2022 
§ 147 Initiativärende om dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan 
§ 148 Entledigande av Peter Arvidsson (SD) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp för 

ekonomifrågor, samt fyllnadsval 
§ 149 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 150 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 141 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
 

 Initiativärende om dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan tas upp som 
ärende 7. 
  

 Entledigande av Peter Arvidsson (SD) som ledamot i välfärdsnämndens arbetsgrupp 
för ekonomifrågor, samt fyllnadsval tas upp som ärende 8. 

 

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

5 / 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 142 

Information angående Attendo på Säteriet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Johansson, sektorschef för socialtjänst, informerar om Attendo på Säteriet samt 
om personal och vikarier inom kommunens verksamheter under sommaren. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 143  Dnr 2022VFN242 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022, Kvinnojouren Frideborg 
Mölndal-Härryda  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beviljar Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda verksamhetsbidrag för 
år 2022 om 150 000 kronor. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda, 852000-4998, har ansökt om verksamhetsbidrag 
om 450 000 kronor för verksamhetsåret 2022. Medlen ska användas till att stötta våldsutsatta 
kvinnor och deras barn genom samtalsstöd, skyddat boende och aktiviteter för de boende, 
kunskapsspridning om våld i nära relation samt utåtriktat arbete för att öka antalet aktiva 
medlemmar. Verksamheten bedrivs av tre anställda personer, ideellt arbetande kvinnor samt 
styrelsen för föreningen.  
  
Föreningen har sedan 2018 beviljats 150 000 kronor per år i bidrag för verksamheten och det 
är förvaltningens bedömning att samma belopp utges för år 2022. 
  
Kommunen får utge förenings- och verksamhetsstöd med stöd av kommunallagen (2017:725) 
och lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 19 maj 2022 
 Ansökan om verksamhetsbidrag från Kvinnojouren Frideborg 
 Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan för 2022 från Kvinnojouren 

Frideborg 
 Stadgar, Kvinnojouren Frideborg 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens 
förslag, beviljar Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda verksamhetsbidrag för år 2022 om 
150 000 kronor. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden beviljar Kvinnojouren Frideborg Mölndal-Härryda verksamhetsbidrag för år 
2022 om 450 000 kronor. 
  

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.  
  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-20  

 

Voteringslista: § 143 
Ärende: Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022, Kvinnojouren Frideborg Mölndal-
Härryda,  2022VFN242 
 
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  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Resultat 9 4 0 
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§ 144  Dnr 2022VFN228 

Ansökan om godkännande som huvudman för fristående fritidshem 
från British International Schools of Sweden AB  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår ansökan från British International Schools of Sweden AB om 
godkännande att bedriva fristående fritidshemmet British International Schools of Gothenburg 
AB, After School Care i Landvetter. 
 

Sammanfattning av ärendet 
British International Schools of Sweden AB (organisationsnummer 559166–8248) har den 16 
maj 2022 inkommit med ansökan om godkännande att bedriva fristående fritidshem i 
Landvetterområdet i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Eftersom fritidshemmet 
inte har koppling till svensk grundskola ska Härryda kommun pröva ansökan.  
  
Fritidshemmets verksamhet planeras bestå av fem avdelningar med plats för 100 elever i 
grundskoleålder. Verksamheten planeras att starta i augusti 2022. Huvudmannen har i 
ansökan redogjort för hur verksamheten ska bedrivas samt på vilket sätt styrelsen ska uppfylla 
de krav på insikt, ekonomiska förutsättningar och lämplighet som krävs för ett godkännande. 
  
Härryda kommun har beställt en kreditupplysning på aktuellt bolag. I en kreditupplysning 
görs en prognos över sannolikheten att ett bolag riskerar vara insolvent inom 12 månader. 
Kreditupplysningen påvisar att huvudmannen och aktuellt bolag har en hög risk för insolvens. 
Om huvudmannen för British International Schools AB lägger ner verksamheten, tex med 
anledning av att det saknas ekonomiska förutsättningar, får respektive elevs 
folkbokföringskommun ta över ansvaret för eleverna. De enskilda eleverna drabbas då genom 
att de med kort varsel behöver byta såväl skola som fritidshem.  
  
Mot bakgrund av de uppgifter som huvudmannen har lämnat under ansökningsförfarandet, 
samt av inhämtade uppgifter bedömer förvaltningen att huvudmannen saknar förutsättningar 
att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. Denna bedömning grundar sig på ägar- 
och ledningsprövningen och i synnerhet huvudmannens ekonomiska förutsättningar. 
  
Förvaltningen föreslår därför att ansökan från British International Schools of Sweden AB om 
godkännande att bedriva fritidshemmet British International Schools of Gothenburg AB, After 
School Care i Landvetter avslås. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 maj 2022 
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 Ansökan och bilagor från British International Schools of Sweden AB 
 Kreditupplysning 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Johannes Backlund (SD) att 
välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens förslag, avslår ansökan från British 
International Schools of Sweden AB om godkännande att bedriva fristående fritidshemmet 
British International Schools of Gothenburg AB, After School Care i Landvetter.    
  

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

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 145  Dnr 2022VFN226 

Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S) och Inga-Lena Persson (MP) 
reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2022 § 64 att till välfärdsnämnden remittera en 
motion från Patrik Linde (S), Ulla-Karin Johansson (S), Jonas Andersson (S) och Monica 
Bengtsson (S) om förändring av regler för föreningsstöd. Motionens förslag är att ändra 
föreningsstödet genom att stryka taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en aktivitet. 
Motivet till detta är enligt motionen att föreningar med stora grupper kommer tvingas göra 
mindre grupper, vilket i sin tur ökar behovet av ledare, för att kunna söka ekonomiskt stöd för 
aktiviteter med fler än 30 deltagare. 
  
Det nya stödet tar fasta på vad som är gemensamt för alla föreningar, det vill säga 
föreningsformen, den ideella insatsen och verksamhetens aktiviteter. 
  
Föreningar ser olika ut och har olika förutsättningar och av de skälen styrs fördelningen av 
aktivitetsstödet av utjämningsfaktorer. Taket på 30 deltagare som kan tillgodoräknas för en 
aktivitet är en sådan utjämningsfaktor.  
  
Eftersom införandet av det nya föreningsstödet påbörjas under 2022 finns ännu inget utfall att 
analysera. Förvaltningens bedömning är att en utvärdering av stödet bör göras 2023, för att 
därefter kunna ta ställning till eventuella ändringar av regelverket sett till stödets effekter för 
hela föreningslivet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 maj 2022 
 Motion 31 mars 2022 
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Förslag till beslut på sammanträdet  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M), Anita Anger 
(L), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) att välfärdsnämnden, i enlighet med 
förvaltningens förslag, förslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare med instämmande av Sven Karlsson (M), Anita 
Anger (L), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) att välfärdsnämnden 
förslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens 
förslag. 
  
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att välfärdsnämnden 
förslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 
  

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 2.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-20  

 

Voteringslista: § 145 
Ärende: Svar på motion om förändring av regler för föreningsstöd,  2022VFN226 
 
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  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot X   
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Resultat 9 4 0 
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§ 146  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

 Samverkansavtal om naturbruksutbildning den 1 januari 2023 till den 31 december 
2026 

 Nyhetsbrev från kultur och fritid 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 147  Dnr 2022VFN289 

Initiativärende om dialog runt etablering på Furuhällskolans 
grusplan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan. 
  

Reservation 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S), Jonas Andersson (S), Inga-Lena Persson (MP), Per-
Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) initierade ett ärende om 
dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) om 

dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan som inkom den 20 juni 2022. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Birgitta Berntsson (S), Inga-Lena Persson 
(MP), Per-Olov Risman (SD) och Johannes Backlund (SD) att välfärdsnämnden beslutar att 
genomföra en medborgardialog med politikerna i välfärdsnämnden med temat Etableringen 
på Furuhällskolans grusplan. 
  
Sven Karlsson (M) föreslår med instämmande av Maria Kornevik Jakobsson (C), Anita Anger 
(L), Evalotta Liljenzin (M) och Kristina Andrén (M) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att hon kommer ställa Sven Karlssons förslag mot Siw Hallberts 
förslag. 
  
Välfärdsnämnden godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Sven Karlssons och Siw Hallberts förslag 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden bifaller Sven 
Karlssons förslag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Sven Karlssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster bifaller välfärdsnämnden Sven Karlssons förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 3.  
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-06-20  

 

Voteringslista: § 147 
Ärende: Initiativärende om dialog runt etablering på Furuhällskolans grusplan,  
2022VFN289 
 
Omröstningslista 3 

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  
Jonas Andersson (S), ledamot  X  
Inga-Lena Persson (MP), ledamot  X  
Johannes Backlund (SD), ledamot  X  
Per Olov Risman (SD), ledamot  X  
Resultat 7 6 0 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 148 

Entledigande av Peter Arvidsson (SD) som ledamot i 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för ekonomifrågor, samt fyllnadsval 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden entledigar Peter Arvidsson (SD) från uppdraget som ledamot i 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för ekonomifrågor. 
 
Välfärdsnämnden utser Johannes Backlund (SD) som ledamot i välfärdsnämndens 
arbetsgrupp för ekonomifrågor till och med den 31 december 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Arvidsson (SD) avsäger sig i skrivelse daterad den 19 maj 2022 uppdraget som ledamot 
i välfärdsnämnden. Nämnden entledigar därför Peter Arvidsson (SD) som ledamot i 
välfärdsnämndens arbetsgrupp för ekonomifrågor samt utser ny ledamot. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 149  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 18 juni 
2022, för perioden den 1 juni 2022 till och med den 17 juni 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 1 juni 2022 till och med den 17 juni 2022. 
 

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

20 / 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 150  Dnr 2022VFN22 

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar att inga delegationsbeslut från myndighetsutskottet finns att 
redovisa för perioden den 31 maj till och med den 19 juni 2022. 
 

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