
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

Plats och tid Rådasjön kl. 16:00-18:23, 18:59-20:25 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Evalotta Liljenzin (M) 
Kristina Andrén (M) 
Ulrika Nordenstam (M) 
Anita Anger (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Johannes Backlund (SD) §§153-155, §§157-172 
Per Olov Risman (SD) 
Jenny Spiik (SD) §§173-174 ersätter Johannes Backlund (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) (16:35-20:25) §§154-155, §§157-172 
Tommy Brundin (M) §§153-155, §§157-172 
Kersti Lagergren (M) §§153-155, §§157-172 
Peter Herrmann (L) 
Gun Wågsjö (C) §§153-155, §§157-172 
Elin Germgård (C) §§153-155, §§157-172 
Jan Gustavsson (KP) §§153-155, §§157-172 
Oskar Sköld (S) §§153-155, §§157-172 
Kajsa Lackovic (S) §§153-155, §§157-172 
Marie Strid (MP) §§153-155, §§157-172 
Jenny Spiik (SD) §§153-155, §§157-172 

Övriga närvarande 
David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) §§153-155, 
§§157-163
Anna Larsson (personalföreträdare) §§153-155, §§157-172 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §§153-155, §§157-172 
Peter Lönn (kommundirektör) §§153-155, §§157-172
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Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §§153-155, 
§§157-172 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) 
Per-Arne Larsson (sektorschef för tekink och förvaltningsstöd) 
§§153-155, §§157-163 
Bo Ekström (ekonomichef) §§153-155, §§157-172 
Anders Pettersson (personalchef) §§153-155, §§157-172 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§153-155, §§157-172 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Hasby Lyrhem (verksamhetschef för förskolan) §157 
Sara Friedrichsen (personalföreträdare) §§153-155, §§157-172 
Martin Filin Karlsson (enhetschef beställarenheten) §§153-155 
Thomas Byström (kommunjurist) §§153-155 
Karin Dahl (kommunikationschef) §§153-155, §§157-172 
Håkan Hammarbäck (sekreterare) 
Malin Fredgardh Huber (segmentschef Attendo) §155 
Karolina Eriksson (regionchef Attendo) §155 
Linda Berntsson (regional verksamhetschef Attendo) §155 
Maria Stendahl (rektor) §157 
 
Utses att justera 
Siw Hallbert 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-09-07 14:00 

 

Protokollet omfattar §§153-155, §§157-174 
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Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Siw Hallbert  
  

3 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 
 

 

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 

2022-08-31 

2022-09-08 Datum då anslag 2022-09-30 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 153 Fastställande av föredragningslistan 
§ 154 Information om kvalitet inom vård och omsorg, i kommunal regi och på entreprenad 
§ 155 Information från Attendo Sverige AB gällande äldreboendet Attendo Säteriet 
§ 157 Information om organisering av förskola 
§ 158 Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, kultur och 

fritid 2022 
§ 159 Redovisning av extra föreningsbidrag med anledning av pandemin 
§ 160 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 till 2026/2027 
§ 161 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 till 2026/2027 
§ 162 Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
§ 163 Återremitterat ärende: Avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
§ 164 Förlängning av befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
§ 165 Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2023-2025 
§ 166 Ekonomisk månadsuppföljning för välfärdsnämnden per juni 2022 
§ 167 Delgivningar 2022 
§ 168 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022 
§ 169 Ordförandeinitiativ om uppdrag avseende läromedel i grundskolan 
§ 170 Initiativärende om att undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav (svenska) i 

äldreomsorgen och hemtjänst 
§ 171 Initiativärende om behov av ekonomiska medel till läromedel 
§ 172 Initiativärende om behov av ekonomiska medel till inköp av läroplaner 
§ 173 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
§ 174 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
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§ 153 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Information från Attendo Sverige AB gällande äldreboendet Attendo Säteriet, tas upp 
som ärende 3 

 Information om förslag om uppsägning av avtal med Attendo Sverige AB gällande 
driftentreprenad av äldreboendet Attendo Säteriet, tas upp som ärende 4 

 Uppdrag avseende läromedel i grundskolan, tas upp som ärende 17 
 Initiativärende om att undersök och utveckla kraven vid införande av språkkrav 

(svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst, tas upp som ärende 18 
 Initiativärende om behov av ekonomiska medel till läromedel, tas upp som ärende 19 
 Initiativärende om behov av ekonomiska medel till inköp av läroplaner, tas upp som 

ärende 20 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 154 

Information om kvalitet inom vård och omsorg, i kommunal regi och 
på entreprenad 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Johansson, sektorschef för socialtjänsten, informerar om kvalitet inom vård och 
omsorg, i kommunal regi och på entreprenad. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 155 

Information från Attendo Sverige AB gällande äldreboendet Attendo 
Säteriet 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Malin Fredgardh Huber, segmentschef Attendo, Karolina Eriksson, regionchef Attendo 
och Linda Berntsson, regional verksamhetschef Attendo, informerar om äldreboendet Attendo 
Säteriet och svarar på nämndens frågor. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 157 

Information om organisering av förskola 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hasby Lyrhem, verksamhetschef för grundskolan, och Maria Stendahl, rektor på Salmered 
och Mystens förskolor informerar om hur dessa förskolor organiserat sig. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 158  Dnr 2022VFN269 

Information om riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn 
för utbildning, kultur och fritid 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt välfärdsnämndens årsplan för 2022 ska en sammanställning av riktade statsbidrag 
redovisas för nämnden. Redovisningen omfattar de bidrag som förvaltningen ansökt om och 
beviljats under 2022.  
  
Staten ger kommuner både generella och riktade statsbidrag. Generella statsbidrag ingår i 
SKR:s kommun- och regionvisa beräkningar av skatter och bidrag. De riktade statsbidragen 
utbetalas separat och är öronmärkta för ett visst ändamål. De flesta av dessa betalas inte ut 
med automatik utan måste sökas. Av de riktade statsbidragen till kommunerna är en stor del 
av bidragen avsedda för skolan. 
  
För verksamheterna förskola, grundskola, gymnasium, skolbibliotek, fritidshem samt 
elevhälsa är Skolverket ansvarig myndighet och hanterar därmed de riktade statsbidragen. 
Kommunens kulturverksamhet söker vissa bidrag från Kultur i Väst och Kulturrådet.  
  
När det gäller somliga bidrag lämnas en bidragsram för varje huvudman medan den 
utbetalade summan för andra bidrag bestäms i relation till hur många som sökt. Under 2021 
beviljades sektorn för utbildning, kultur och fritid statsbidrag till ett belopp av ca 55,8 mnkr. 
Totalt uppgår den prognostiserade summan av riktade statsbidrag för 2022 till ca 69,5 mnkr.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 29 juni 2022 
 Sammanställning av riktade statsbidrag och projektmedel inom sektorn för utbildning, 

kultur och fritid 2022, 29 juni 2022 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 159  Dnr 2022VFN239 

Redovisning av extra föreningsbidrag med anledning av pandemin  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2021 om ett extra bidrag på 5 mnkr i syfte att stödja och stärka 
föreningslivet i arbetet med att återgå och utveckla sin verksamhet efter covid-19-pandemin. 
Bidraget kunde sökas under februari och mars 2022. 113 ansökningar från 65 föreningar 
inkom på sammanlagt 5,84 mnkr. Totalt beviljades 4,90 mnkr. Bidragen betalades ut under 
våren och försommaren 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 12 augusti 2022 
 Välfärdsnämndens beslut den 15 december 2021 § 323 
 Sammanställning beviljade extra föreningsbidrag 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 160  Dnr 2022VFN236 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 till 2026/2027  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 - 2026/2027. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt kommundirektören att underteckna Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 13 maj 2022 
förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027. 
Förbundsstyrelsen ställde sig bakom samverkansavtalet och rekommenderade 
medlemskommunerna att fastställa 
avtalet. Det nya avtalet avser verksamheten från och med läsåret 2023/2024 
och gäller till och med läsåret 2026/2027 och ersätter tidigare avtal. 
  
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt reviderat avtal 
har medlemskommunerna, via utbildningschefsnätverket och andra nätverk för 
gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till befintligt avtal.  
  
Samverkansavtalet reglerar för målgruppens elever: 

 elevernas rätt att erbjudas utbildning på de nationella programmen, 
 elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
 kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de 

nationella programmen, 
 kommunernas möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever inom 

introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och inom yrkesintroduktion 
(IMY).  

  
Förvaltningens delar förbundsstyrelsens bedömning att kommunen bör fastställa 
samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 juni 2022 
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 Protokollsutdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbund den 13 maj 2022 § 389. 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 

 Tjänsteskrivelse - Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 161  Dnr 2022VFN237 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 till 2026/2027  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 - 2026/2027. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt kommundirektören att underteckna Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 13 maj 2022 förslag till 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027. 
Förbundsstyrelsen ställde sig bakom samverkansavtalet och rekommenderade 
medlemskommunerna att fastställa avtalet. Det nya avtalet avser verksamheten från och med 
läsåret 2023/2024 och gäller till och med läsåret 2026/2027. Avtalet ersätter tidigare avtal. 
  
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt avtal har 
medlemskommunerna, via utbildningschefsnätverket och andra nätverk för gymnasieskolan, 
fått uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till befintligt avtal.  
  
Samverkansavtalet reglerar för målgruppens elever: 

 elevens rätt att erbjudas utbildning på de nationella gymnasiesärskoleprogrammen, 
 elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
 kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning inom de 

nationella gymnasiesärskoleprogrammen. 
  
Förvaltningens delar förbundsstyrelsens bedömning att kommunen bör fastställa 
samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 juni 2022 
 Protokollsutdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbund den 13 maj 2022 § 390. 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 
 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 162  Dnr 2022VFN268 

Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023–2026. 
  
Välfärdsnämnden uppdrar åt kommundirektör att underteckna samverkansavtalet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionsbildningen och den 
skatteväxling som gjordes då.  
  
Nuvarande samverkansavtal utgår den 31 december 2022. Med anledning av detta har ett nytt 
avtal arbetats fram och remitterats till berörda under våren 2022. Den 6 april 2022 § 69 antog 
välfärdsnämndens förvaltningens yttrande till VGR i frågan. 
  
Jämfört med det förslag på avtal som remitterades under våren 2022 har endast några tekniska 
justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för att koordinera texten 
med gällande regelverk. En skrivning har tillkommit i avtalet gällande ekonomiskt utfall för 
enskild part och att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna 
förslag på en modern och rättvis ekonomisk fördelningsmodell.  
  
Förvaltningen bedömer att ett samverkansavtal om naturbruksutbildningar gynnar alla berörda 
parter och föreslår därför att välfärdsnämnden godkänner avtalet. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 juni 2022 
 Samverkansavtal om naturbruksutbildningar  

 

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

Återremitterat ärende: Avtalssamverkan för gemensam budget- och 
skuldrådgivning  
 
Beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning 
enligt socialtjänstlagen med Mölndals stad och Partille kommun. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att för detta ändamål ingå samverkansavtal 
med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal kan träffas med 
kommunerna.  
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt välfärdsnämndens förslag. 
  
Välfärdsnämndens förslag till beslut  
Under förutsättning att kommunfullmäktige uppdrar åt välfärdsnämnden att ingå 
samverkansavtal, uppdrar välfärdnämnden åt förvaltningen att ta fram ett förslag till avtal. 
 

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 
möjligheten till service och säkerställa kompetensförsörjning genom dagligt samarbete med 
kollegor samt att minska sårbarheten i verksamheten. 
  
Den 1 juni 2022 § 119 beslutade välfärdsnämnden att återremittera ärendet om 
avtalssamverkan för gemensam budget- och skuldrådgivning till förvaltningen för att 
förtydliga att ärendet gäller ett uppdrag att ta fram ett avtal samt att utifrån den 
prognostiserade kostnadsökningen och tillgänglighetsaspekten utvärdera ändamålsenligheten 
med samverkan. 
  
Kommunfullmäktige förslås godkänna en avtalsbaserad samverkan avseende gemensam 
budget- och skuldrådgivning. Kommunfullmäktige föreslås också uppdra till välfärdsnämnden 
att ingå samverkansavtal med Mölndals stad och Partille kommun under förutsättning att avtal 
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kan träffas med kommunerna. För att ingå samverkansavtal behöver ett avtal tas fram som 
sedan välfärdsnämnden beslutar om. 
  
Den prognostiserade kostnadsökningen beror på finansiering för del av enhetschef för den nya 
gemensamma verksamheten och finansieras inom verksamhetens ram. Enhetschefen ska 
ansvara för att upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet samt arbeta för att 
uppnå kostnadseffektivitet. Förvaltningen bedömer att enhetschefstjänsten är avgörande för 
att den nya gemensamma verksamhetens ledning och styrning ska uppnå ändamålsenlighet. 
En gemensam verksamhet innebär fler anställda som exempelvis kan täcka upp vid 
sjukfrånvaro, utbildningar eller annan ledighet vilket säkrar tillgängligheten. 
  
Förvaltningen bedömer att en samlad budget- och skuldrådgivning är ändamålsenlig eftersom 
den kan öka och stärka möjligheten till service samt kan initiera fler förebyggande och 
utåtriktade aktiviteter. Förvaltningen bedömer också att det i avtalet är viktigt att lyfta 
tillgänglighetsaspekten genom att 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 27 juni 2022 
 Kartläggning: Kommunal avtalssamverkan - gemensam budget- och skuldrådgivning 

för Härryda, Mölndal och Partille 
 Välfärdsnämndens beslut 1 juni 2022 §119, Avtalssamverkan för gemensam budget- 

och skuldrådgivning 
 

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

18 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 164  Dnr 2022VFN298 

Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förslaget till förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, 
dock längst till och med 2024. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I Västra Götaland finns ett gemensamt inriktningsdokument för samverkan mellan länets 49 
kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) gällande länets ungdomsmottagningar. Det 
nuvarande inriktningsdokumentet antogs, av kommunstyrelsen i Härryda kommun den 3 mars 
2018 § 111. 
  
Arbetet med ett nytt inriktningsdokument har påbörjats men det kommer inte hinna antas 
innan nuvarande dokument går ut. För att undvika glapp i lokala avtal för 
ungdomsmottagningar föreslås därför en förlängning av nuvarande inriktningsdokument. Den 
4 april ställde sig Vårdsamverkan i Västra Götaland (VVG) bakom förslaget till förlängning. 
Den 20 april informerade Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Härryda kommuns politiska 
representanter om förslaget under ett dialogmöte. Det politiska samrådsorganet (SRO) 
godkände förslaget den 28 april och VästKom den 10 maj. Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse ställde sig bakom förslaget den 14 juni och rekommenderar i samband med 
det medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  
  
Ungdomsmottagningen bedöms av förvaltningen vara en viktig verksamhet för de ungdomar 
som bor och vistas i Härryda kommun. En förlängning av befintligt inriktningsdokument 
innebär inte några ekonomiska konsekvenser eftersom samverkan ska ske i enlighet med 
nuvarande avtal  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 13 juli 2022  
 Protokollsutdrag, Göteborgsregionens förbundsstyrelse enligt § 402 den 14 juni 2022  
 Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018–2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 165  Dnr 2022VFN261 

Tolkförmedling Väst – Budget och verksamhetsplan 2023-2025  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter på förslag till budget och 
verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. Som 
medlem, tillika ägare, av förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter 
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Tolkförmedling Väst grundades 2013 och Härryda 
kommun blev medlem 1 jan 2019. Förbundet består idag av 43 medlemmar, VGR samt 42 
kommuner i Västra Götalandsregionen. Härryda kommuns politiska representation är Maria 
Kornevik Jakobsson samt Siw Hallbert. 
  
Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt förslag till budget och verksamhetsplan 
2023-2025 och beslutat att förslaget ska sändas till medlemskommunerna för samråd inför 
beslut om budget och verksamhetsplan på direktionsmötet den 30 september.  
  
Förbundets budgetomslutning för 2023 är 213 000 tkr. Finansiering av förbundets kostnader 
kommer från intäkter från medlemskommunernas köpta tjänster. Inför 2023 föreslås en 
genomsnittlig höjning av priserna om 2,9 procent. 
  
Under 2021 köpte Härryda kommun tjänster för 1 000 tkr av Tolkförmedling Väst. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 9 juni 2022 
 Förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 
 Beslut från Tolkförmedlingen Väst 20 maj 2022 § 474, inklusive tjänsteutlåtande 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 166  Dnr 2022VFN75 

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 8,9 mnkr. Socialtjänsten avviker 
positivt med 10,6 mnkr och utbildning, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 3,4 
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 16,9 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 20 juni 2022 
 Månadsprognos per juni 2022, välfärdsnämnden 

 

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

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 167  Dnr 2022VFN20 

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 

  Protokoll rådet för tillgänglighet och delaktighet 9 juni 2022 
 Protokoll pensionärsrådet 14 juni 2022 
 Göteborgsregionen - Protokollsutdrag 
 Beslut delvis bifall Härryda kommun 851-13629-2022 
 Samordningsförbundet Insjöriket Protokoll styrelsemöte 10 juni 2022 
 Överförmyndare i samverkan Fastställd budget 2023 
 Uppdragsförslag Lupp 2023 i GR 
 Beslut vid Fagerhultsskolan i Härryda kommun 
 Förslag till kommuntal 2023_Migrationsverket 
 Preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2023 
 Nyhetsbrev från kultur och fritid 31 augusti 2022 
 Tillsyn av grundskola vid Rävlandaskolan 6-9 i Härryda kommun 
 Kulturprogram ht 2022 till VFN 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 168  Dnr 2022VFN10 

Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från sektorn för socialtjänst. 
Förteckning över anmälda beslut, daterad den 22 augusti 2022, föreligger. 
 

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

24 / 32



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 
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§ 169  Dnr 2022VFN336 

Ordförandeinitiativ om uppdrag avseende läromedel i grundskolan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden ger förvaltning i uppdrag att redovisa på skolenhetsnivå, hur 
läromedelsbudgeten, som förstärktes med 50% i budgeten 2018, används och till vad. 
Förvaltningen ska redovisa eventuella kvarstående brister för läromedel på detaljnivå samt 
skolenheternas plan för att åtgärda eventuella brister. Vidare ska förvaltningen redovisa hur 
finansiering och utbyten sker för digitala hjälpmedel.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) initierade ett ärende om uppdrag avseende läromedel i 
grundskolan i skrivelse daterad 29 augusti 2022. 
  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från Maria Kornevik Jakobsson (C) om uppdrag avseende läromedel i 

grundskolan 29 augusti 2022 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden ger förvaltning i uppdrag att 
redovisa på skolenhetsnivå, hur läromedelsbudgeten, som förstärktes med 50% i budgeten 
2018, används och till vad. Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår vidare att förvaltningen 
ska redovisa eventuella kvarstående brister för läromedel på detaljnivå, skolenheternas plan 
för att åtgärda eventuella brister samt hur finansiering och utbyten sker för digitala 
hjälpmedel.  
  

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

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

Sammanträdesdatum 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 170  Dnr 2022VFN337 

Initiativärende om att undersök och utveckla kraven vid införande 
av språkkrav (svenska) i äldreomsorgen och hemtjänst  
 
Johannes Backlund (SD) och Per-Olov Risman (SD) meddelar att de tar tillbaka ärendet på 
sammanträdet. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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Sammanträdesdatum 
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 171  Dnr 2022VFN340 

Initiativärende om behov av ekonomiska medel till läromedel  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden avslår förslaget om att uppdra åt förvaltningen att utreda behoven av samt 
eventuell kostnad för extra satsning på undervisningsmaterial i våra kommunala skolor. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Siw Hallbert (S), Birgitta Berntsson (S) och Jonas Andersson (S) initierade ett ärende om 
behov av ekonomiska medel till läromedel. 
  

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

av ekonomiska medel till läromedel. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet   
Siw Hallbert (S) föreslår med instämmande av Jonas Andersson (S) och Birgitta Berntsson (S) 
att välfärdsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda behoven av samt eventuell kostnad för 
extra satsning på undervisningsmaterial i våra kommunala skolor. 
  
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår med instämmande av Sven Karlsson (M) och Evalotta 
Liljenzin (M) att välfärdsnämnden avslår förslaget. 
  

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. 
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Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-08-31 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Siw Hallberts förslag 
  
Med 7 ja-röster och 6 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  
2022-08-31  

 

Voteringslista: § 171 
Ärende: Initiativärende om behov av ekonomiska medel till läromedel,  2022VFN340 
 
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 7 6 0 
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§ 172  Dnr 2022VFN341 

Initiativärende om behov av ekonomiska medel till inköp av 
läroplaner  
 
Siw Hallbert (S), Jonas Andersson (S) och Birgitta Berntsson (S) meddelar att de tar tillbaka 
ärendet på sammanträdet. 
 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 21 juni, 28 juni, 5 juli, 19 juli, 9 augusti, 16 augusti och 30 
augusti. Protokoll från myndighetsutskottets sammanträde den 21 juni, 28 juni, 5 juli, 19 juli, 
9 augusti, 16 augusti och 30 augusti föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 174  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 30 
augusti, för perioden den 18 juni till och med den 29 augusti 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 18 juni till och med den 29 augusti 2022. 
 

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