
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-09-28 
 

 

 

Plats och tid Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke kl. 16:00-18:39 
 

Beslutande ledamöter 
Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 
Sven Karlsson (M) (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) 
Per Olov Risman (SD) 
Oskar Sköld (S)  ersätter Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Jenny Spiik (SD)  ersätter Johannes Backlund (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Katia Petkova (M) (kl. 16.35-18.39) §§181-194 
Tommy Brundin (M) §176, §§181-194 
Kersti Lagergren (M) §176, §§181-194 
Peter Herrmann (L) §176, §§181-194 
Gun Wågsjö (C) §176, §§181-194 
Elin Germgård (C) §176, §§181-194 
Jan Gustavsson (KP) §176, §§181-194 
Kristin Arplöw (S) §176, §§181-194 
Kajsa Lackovic (S) §176, §§181-194 
Marie Strid (MP) §176, §§181-194 
 
Övriga närvarande 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) §176, 
§§181-194 
Anna Larsson (personalföreträdare) §176, §§181-194 
Agneta Svensson (personalföreträdare) §176, §§181-183 
Sara Friedrichsen CSG (personalföreträdare) §176, §§181-194 
Peter Lönn (kommundirektör) §176, §§181-194 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) §176, §§181-
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194 
Malin Johanssson (sektorschef socialtjänst) §176, §§181-194 
Bo Ekström (ekonomichef) §176, §§181-194 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) §§181-194 
Hasby Lyrhem (verksamhetschef för förskolan) §183 
Dennis Pavlovic (verksamhetschef för grundskolan) §183 
Camilla Ahlin (verksamhetschef gymnasiet ) §183 
Elin Hjalmarsson (utvecklingschef) §§181-182 
Susanne Grabe (verksamhetschef barn och familj) §§195-196 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Håkan Hammarbäck (sekreterare) 
Pernilla Carlsson (personalspecialist) §176, §§181-194 
Lena Gustavsson (personalföreträdare) §§184-194 
 
Utses att justera 
Birgitta Berntsson 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-10-05 15:00 

 

Protokollet omfattar §176, §§181-196 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Emelie Ivarson 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Maria Kornevik Jakobsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Birgitta Berntsson  
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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 

2022-09-28 

2022-10-06 Datum då anslag 2022-10-28 
  tas ner  

Kansli, arkiv 

 
___________________________________________________ 

Emelie Ivarson 
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ÄRENDELISTA 
 

§ 176 Fastställande av föredragningslistan 
§ 181 Information om resultat i öppna jämförelser 
§ 182 Information om resultat i brukarundersökningar inom äldreomsorg och LSS 
§ 183 Uppföljning av kunskap, utveckling och lärande 
§ 184 Uppföljning normer, värden och inflytande 
§ 185 Uppföljning av skolmiljarden 2022 
§ 186 Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet 
§ 187 Redovisning av uppdrag om att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-diagnos 
§ 188 Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023 – 2024 
§ 189 Samverkansavtal, digitala hjälpmedel i samverkan 
§ 190 Revidering av välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan gällande dödsbohandläggning 
§ 191 Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning 
§ 192 Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan 
§ 193 Delgivningar 2022 
§ 194 Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för utbildning, kultur och fritid 2022 
§ 195 Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt förordnade ledamöter och 

tjänstemän 
§ 196 Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 
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§ 176 

Fastställande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer föredragningslistan med följande ändringar:  
  

 Nytt ärende, Beslut om särskild undervisning för elev som vårdas på sjukhus eller 
annan motsvarande institution, tas upp som ärende 22. 

 Initiativärende om installation av ugn på Västergärdets förskola, tillkom efter att 
kallelsen skickades, men utgick på sammanträdet. 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 181 

Information om resultat i öppna jämförelser 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, informerar om resultat i öppna 
jämförelser. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 182 

Information om resultat i brukarundersökningar inom äldreomsorg 
och LSS 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, informerar om resultat i 
brukarundersökningar inom äldreomsorg och LSS. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 183 

Uppföljning av kunskap, utveckling och lärande 
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Dennis Pavlovic, verksamhetschef för grundskolan, Hasby Lyrhem, verksamhetschef för 
förskolan, och Camilla Ahlin, verksamhetschef för gymnasiet, informerar om barn och elevers 
lärande utifrån resultat såsom betyg, nationella prov och kartläggningar, samt utifrån kriterier 
som visar på utveckling. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 184  Dnr 2022VFN157 

Uppföljning normer, värden och inflytande  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete inom sektorn för utbildning, kultur och fritid ska 
uppföljning av arbetet med normer, värden och inflytande redovisas för nämnden minst en 
gång per år samt när nämnden begär det.  
  
Föreliggande rapport innehåller en redovisning av resultat från Skolenkäten som genomförs av 
Göteborgsregionen (GR) som är en gemensam elevenkät för alla kommuner inom GR. Vidare 
följer en sammanställning av sektorns eget arbete med trygghet och studiero inom ramen för 
arbetet med Sveriges bästa skola. Slutligen redovisas en sammanställning av anmälan vid 
misstanke om kränkande behandling för helåret 2021 och vårterminen 2022, antalet 
rapporterade utredningar och en översikt av statistik från tidigare år.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 15 juli 2022 
 Rapport - Uppföljning normer, värden och inflytande 2021/2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 185  Dnr 2022VFN270 

Uppföljning av skolmiljarden 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen har förstärkt det statliga stödet till skolväsendet under år 2022 med totalt 1,4 
mdkr. Härryda kommun har tilldelats totalt 6,7 mnkr. Syftet med statsbidraget är att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den 
utbildning de har rätt till. Därutöver har välfärdsnämnden fattat beslut om en 
anslagsfinansierad engångssatsning på 5 mnkr under 2022.  
  
Fördelning av statsbidraget samt av den anslagsfinansierade engångssatsningen inom 
sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Grundskoleverksamheten har blivit tilldelad 3,2 mnkr av den statliga skolmiljarden och avser 
använda detta främst till tillfälligt utökade lärartjänster samt kompetensutveckling av 
personal. Samtliga kommunala och fristående skolor får medel tilldelade efter socioekonomi 
och antalet elever i åk 1-9.  
  
Grundskoleverksamheten avser använda sin del på 2,5 mnkr av anslagsfinansierade 
engångssatsningen främst till inköp av digitala verktyg med syftet att säkerställa 
likvärdigheten mellan skolorna.  
  
Gymnasieverksamheten har blivit tilldelad 1 mnkr och avser använda sin del av den statliga 
skolmiljarden till resurstid i lärartjänster (0,4 mnkr), specialpedagog (0,4 mnkr) och 
utbetalning till fristående skolor (0,2 mnkr). 
  
Gymnasieverksamheten avser använda sin del på 2,5 mnkr av engångssatsningen till utökad 
undervisning i form av lärartjänster (0,6 mnkr), två heltidstjänster inom IM (1,5 mnkr) och 
specialpedagog till naturvetenskapsprogrammet (0,4 mnkr). 
  
Inom ramen för engångssatsningen har förskoleverksamheten blivit tilldelad 2,5 mnkr och 
avser använda sin del till att säkerställa att medlen mildrar effekterna av pandemin och 
hamnar där de ger bäst effekt. Fördelningen inom förskolan har genomförts utifrån 
socioekonomi och till de fem enheter som har störst utmaningar utifrån det perspektivet. 
Dessa fem enheter är alla kommunala förskolor och har fått medel för att förstärka med en 
tjänst var under höstterminen. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 11 juli 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 186  Dnr 2022VFN227 

Revidering av placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
annan pedagogisk verksamhet  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde den 14 november 2019 § 152 Härryda kommuns nuvarande 
placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Enligt dessa 
föreskrifter kan omsorg på övriga tider i viss mån erbjudas efter en individuell prövning. 
Föreskrifterna saknar i dagsläget kriterier för behovsprövning av rätt till omsorg på obekväm 
tid. 
  
Enligt 8 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska barn som är bosatta i Sverige och som inte har 
börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten erbjudas förskola enligt vad som 
anges i 4–7§§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i 
samband med större helger. Enligt 25 kap. 5§ skollagen ska kommunen sträva efter att 
erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning 
det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. 
  
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun bör erbjuda omsorg på obekväm tid i enlighet 
med skollagens intentioner. Förvaltningen bedömer att omsorg på obekväm tid ska kunna 
beviljas på kvällar, helger och nätter efter individuell prövning av omsorgsbehovet. 
Förvaltningen föreslår att en behovsprövning görs enligt förslag till reviderade 
placeringsföreskrifter. Förvaltningens bedömning är att 3 mnkr bör avsättas i 
välfärdsnämndens budget för att erbjuda omsorg på obekväm tid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 1 september 2022 
 Placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2022 
 Placeringsföreskrifter fastställda av kommunfullmäktige 14 november 2019 § 152 
 Gällande placeringsföreskrifter med markeringar och kommentarer med anledning av 

ändringsförslag 
 Barnkonsekvensanalys 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

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

13 / 27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 187  Dnr 2022VFN126 

Redovisning av uppdrag om att ta fram en handlingsplan för barn 
med NPF-diagnos  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  

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

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade den 6 april 2022 § 74 att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
om en handlingsplan för barn med NPF-diagnos är förenlig med styrmodellen samt skulle 
vara till värde för arbetet med problematisk skolfrånvaro.  
  
Skolan styrs av lagar och förordningar där ansvaret fördelas mellan styrkedjans olika nivåer. 
Förutom detta finns inom Härryda kommuns styrdokument i form av budget, sektorsplan och 
enhetens systematiska kvalitetsarbete. På enheten är det rektorn som ansvarar för och beslutar 
hur skolan ska organiseras och fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och 
behov. 
  
Under 2021 togs en gemensam elevhälsoplan fram för grundskolan i Härryda kommun. Den 
gemensamma elevhälsoplanen utgör grunden för hur elevhälsoarbetet ska bedrivas på såväl 
central som lokal nivå. Rektor ansvarar för att ta fram en lokal arbetsplan för sitt 
elevhälsoarbete. Planerna ska bidra till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån 
sina förutsättningar och behov. Såväl gemensam elevhälsoplan som lokal arbetsplan ska 
revideras årligen utifrån de erfarenheter och mönster man sett i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Befintliga lokala handlingsplaner och riktlinjer har tagits fram i enlighet med 
riksdagens och regeringens nationella styrdokument.  
  
Förvaltningen bedömer att en handlingsplan för barn med NPF-diagnos ej tillför mervärde till 
elevhälsoarbetet. Förvaltningen bedömer inte heller att en sådan handlingsplan skulle vara av 
värde för arbetet med problematisk skolfrånvaro. Förvaltningen bedömer att elever med NPF-
diagnos är en av de grupper som redan omfattas av skolornas arbete inom ramen för 
elevhälsoarbetet.  
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 22 augusti 2022 
 Välfärdsnämndens beslut 6 april 2022 § 74 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden, i enlighet med förvaltningens 
förslag, beslutar att uppdraget är genomfört och därmed avslutat. 
  
Jonas Andersson (S) föreslår med instämmande av Inga-Lena Persson (MP) att 
välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Bordläggning och avgöra ärendet idag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att välfärdsnämnden beslutar att avgöra 
ärendet idag. 
  
Omröstning begärs. Välfärdsnämnden godkänner följande beslutsgång:   
Ja-röst för att avgöra ärendet idag 
Nej-röst för att bordlägga ärendet  
  
Med 9 ja-röster och 4 nej-röster beslutar välfärdsnämnden att avgöra ärendet idag. Hur var 
och en röstade framgår av omröstningslista 1.    
  
Maria Kornevik Jakobssons förslag 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller Maria Kornevik Jakobssons förslag och 
finner att så sker. 
 

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

 

  

Sammanträdesdatum  
2022-09-28  

 

Voteringslista: § 187 
Ärende: Redovisning av uppdrag om att ta fram en handlingsplan för barn med NPF-
diagnos,  2022VFN126 
 
Omröstningslista 1 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Maria Kornevik Jakobsson (C), ordförande X   
Sven Karlsson (M), vice ordförande X   
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  
Per Olov Risman (SD), ledamot X   
Oskar Sköld (S), ersättare  X  
Jenny Spiik (SD), ersättare X   
Resultat 9 4 0 
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§ 188  Dnr 2022VFN296 

Förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2023 – 2024  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner förlängning av Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 
2023–2024. 
  
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
2017 fattade huvudmännen i Västra Götalandsregionen beslut om en länsgemensam 
handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 som en del av arbetet inom ramen för 
överenskommelsen om psykisk hälsa. Därefter har handlingsplanen förlängts till och med 
2022. Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen 2018 och välfärdsnämnde fattade beslut 
om förlängning 2021. 
  
2020 gav Regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny 
nationell strategi för arbetet kring psykisk hälsa vilken uppskattas kunna börja gälla från om 
med 2025. Den länsgemensamma styrgruppen för psykisk hälsa föreslår därför att förlänga 
nuvarande handlingsplan till och med 2024 i syfte att synkronisera det pågående arbetet inom 
länet med den nationella processen. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars 
bakom förslaget om förlängning av handlingsplanen, Politiska samrådsorganet den 28 april 
och VästKoms styrelse den 10 maj. Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig bakom 
förslaget den 14 juni och rekommenderade i samband med det medlemskommunerna att 
besluta i enlighet med förslaget. 
  
En förlängning av handlingsplanen bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för 
kommunen eftersom aktiviteter och utvecklingsarbete bekostas genom redan budgeterade 
medel samt de statsbidrag som kommunen tilldelats. Förvaltningens bedömning är att 
handlingsplanen för psykisk hälsa har varit en förutsättning för ett gemensamt arbete kring 
psykisk hälsa och att det är av vikt att arbetet fortgår tills det att en ny nationell strategi och 
handlingsplan tar vid. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 25 augusti 2022  
 Protokollsutdrag, Göteborgsregionens förbundsstyrelse 14 juni 2022 § 403 
 Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 189  Dnr 2022VFN297 

Samverkansavtal, digitala hjälpmedel i samverkan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner Samverkansavtal, digitala hjälpmedel i samverkan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på samverkansavtal för digitala hjälpmedel har arbetats fram i samverkan mellan de 
49 kommunerna i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen. Samverkansavtalet har 
varit ute på remiss under perioden 19 januari – 18 april 2022. Det var frivilligt att besvara 
remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar, bland dem fanns Härryda kommun. 
  
Det föreslagna samverkansavtalet innebär att man som kommun i Västra Götaland kan avropa 
upphandlade digitala hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Samverkansavtalet väntas bidra 
till en mer jämlik och nära vård. Avtalet är i linje med intentionerna i omställningen till en 
god och nära vård och ett sammanhållet Västra Götaland. 
  
Västkoms styrelse ställde sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
samverkan den 10 maj 2022. GR:s förbundsstyrelse ställde sig bakom förslaget den 14 juni 
2022 och rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet med förslaget. 
  
Förvaltningen bedömer att det är gynnsamt för Härryda kommun att ingå samverkansavtalet 
för digitala hjälpmedel. Kommunen får därmed del av samordningsvinster och ökad 
tillgänglighet till digitala hjälpmedel. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 7 juli 2022 
 Tjänsteutlåtande och förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel, GR:s 

förbundsstyrelse, 19 maj 2022 
 GR:s förbundsstyrelses beslut 14 juni 2022 § 401, Digitala hjälpmedel i samverkan 
 Välfärdsnämndens beslut 6 april 2022 § 69, Yttrande till Västra Götalandsregionen 

över förslag om Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
 

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

19 / 27



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 190  Dnr 2022VFN339 

Revidering av välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan gällande 
dödsbohandläggning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden fastställer punkt 8.7.4 Dödsbohandläggning i Välfärdsnämndens 
dokumenthanteringsplan och därtill kopplade gallringsbeslut. 
  
Välfärdsnämnden upphäver del i punkt 8.1 gällande dödsboanmälan i Välfärdsnämndens 
dokumenthanteringsplan fastställd av välfärdsnämnden den 9 mars 2022 § 46. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 26 februari 2018 
§ 31, ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar nämndens 
aktuella handlingar samt gallringsfrister. Allmänna handlingar får inte förstöras utan att det 
sker med stöd av gallringsbeslut eller enligt lag eller förordning. Gallringsbeslut fattas 
normalt i form av en dokumenthanteringsplan.  
  
Den 1 juni 2022 godkände välfärdsnämnden samverkansavtalet avseende 
dödsbohandläggning för Härryda kommun, Lerums kommun, Mölndals stad och Partille 
kommun. Från och med 1 oktober 2022 handlägger social- och arbetsmarknadsförvaltningen i 
Mölndals stad dödsbohandläggning för Härryda kommun och på grund av detta behöver 
Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan uppdateras. 
  
Enligt förslaget kvarligger arkivansvar hos respektive nämnd och avslutade akter förvaras hos 
respektive kommun i väntan på gallring eller slutarkivering. Handläggning sker i respektive 
nämnds verksamhetssystem. Handlingar som skall bevaras på papper förvaras i närarkiv hos 
social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndals stad.  
  
Föreslagna ändringar: Under avsnitt 8.1 i Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan antagen 
9 mars 2022 § 46, stryks stycket om dödsboanmälan: 

Dödsboanmälan, 
samtliga handlingar 
i ärendet 

                
                
                
                
                

Närarkiv 
1                 
         

Gallras 
efter 5 
år               
     

                  
                  
                  
                  
                

Pärm hos handläggare i 
två år innan 
överlämnande till 
Närarkiv 1 
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8.7.4 Dödsbohandläggning ersätter del i punkt 8.1 gällande dödsboanmälan och läggs till i 
Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan och innehållsförteckningen uppdateras. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 30 augusti 2022 
 8.7.4 Dödsbohandläggning i Välfärdsnämndens dokumenthanteringsplan 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 191  Dnr 2022VFN229 

Ändring av välfärdsnämndens delegationsordning  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt enligt förslag daterat den 5 september 
2022. Beslutet träder ikraft den 1 oktober 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars 2022 § 17 att godkänna avtalssamverkan avseende 
gemensam dödsbohandläggning inom socialtjänsten med Lerums kommun, Mölndals stad och 
Partille kommun. Välfärdsnämnden godkände samverkansavtalet den 1 juni 2022 § 120. Med 
anledning av detta föreslås ändringar i delegationsordningen för att motsvara den nya 
organisationen.  
  
Angående tidigare ingången avtalssamverkan avseende familjerätten har förändringar i det 
nationella regelverket inneburit förändringar i handläggningsrutinerna. Ändringar föreslås för 
att motsvara dessa. 
  
Utöver detta har lagändringar genomförts i lagen med särskilda bestämmelser om vård av 
unga (1990:52), LVU, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, vilket medför behov av 
ändringar i välfärdsnämndens delegationsordning.  
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 5 september 2022 
 Välfärdsnämndens delegationsordning med föreslagen lydelse 5 september 2022 
 Utdrag ur gällande delegationsordning för välfärdsnämnden med markeringar och 

kommentarer med anledning av ändringsförslag 
 Välfärdsnämndens delegationsordning 16 december 2020 med ändringar genomförda 

1 juni 2022 
 Samverkansavtal avseende dödsbohandläggning för Härryda kommun, Lerums 

kommun, Mölndals stad och Partille kommun 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 192  Dnr 2022VFN224 

Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar 
utarbetas av politiken och fastställs av välfärdsnämnden. I budgetdokument konkretiseras 
fullmäktiges inriktning för det som är välfärdsnämndens verksamhetsområden, dessutom 
beskrivs särskilda mål/målområden och inriktningar som är prioriterade för 2023. 
Budgetdokumentet utgår från den av fullmäktige fastställda Budgeten för 2023 med plan för 
perioden 2024-2027 samt mål och inriktningar på kommunövergripande nivå. 
  

Beslutsunderlag 
 Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt 

mål och inriktningar avseende utbildning- kultur och fritid, från Moderaterna, 
Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och 
Kommunpartiet, 27 september 2022. 

 Förslag till välfärdsnämndens budget 2023 med plan för perioden 2024 - 2027 samt 
mål och inriktningar avseende socialtjänsten, från Moderaterna, Liberalerna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sportpartiet och Kommunpartiet, 27 september 
2022. 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Kornevik Jakobsson (C) föreslår att välfärdsnämnden bordlägger ärendet. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om välfärdsnämnden bifaller förslaget och finner att så sker. 
 

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

Delgivningar 2022  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Välfärdsnämnden delges följande: 
  

 Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande från Skolverket sep 2022 
 Skrivelse från Vårdföretagarna avseende ersättningar i omsorgen 7 september 2022 
 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid Framtidsgymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun 
 Beslut från Skolinspektionen gällande ansökan om godkännande som huvudman för 

gymnasieskola vid NTI Handelsgymnasiet Göteborg i Göteborgs kommun 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 194  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 15 september 2022, föreligger. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 195  Dnr 2022VFN12 

Anmälan av beslut i individärenden fattade av ordförande, samt 
förordnade ledamöter och tjänstemän  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden noterar att inga beslut i brådskande individärenden, fattade av ordförande 
och förordnade ledamöter finns att redovisa för perioden den 27 september 2022, för perioden 
den 30 augusti till och med den 26 september 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 den 27 
september 2022, för perioden den 30 augusti till och med den 26 september 2022, föreligger. 
 

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

Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott  
 
Beslut 
Välfärdsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut från myndighetsutskottets 
sammanträde den 13 och 27 september 2022. Protokoll från myndighetsutskottets 
sammanträde den 13 och 27 september 2022 föreligger. 
 

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