Välfärdsberedningen

Sammanträdesprotokoll
2013-05-06

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 18.30 – 20.30

Beslutande

Claes Hallberg (S)
Göran Lundqvist (FP) tjg ersättare för Mikael Nilsson (M)
Sara Billquist-Selberg (FP)
Johan Wigrup (C) tjg ersättare för Edward Nordén (C)
Anders Nilsson (SD) tjg ersättare för Eva Rosqvist (SD)
Annie Carlsson (S) tjg ersättare för Ann Böndergaard (S)
Katarina Eichhardt Mattsson (M)
Gert Jönsson (S) tjg ersättare för Anders Svärd (S)
Marie Irbladh (C) § 15
Ulla Wallin (S) tjg ersättare för Sussie Borg (S)
Simon Röstin (M)
Marcus Zadenius (FP) tjg ersättare för Marie Irbladh (C) §§ 12-14

Ej tjänstgörande Marcus Zadenius (FP) § 15
ersättare
Insynsplats

Patrik Wilhelmsson (KD) t.o.m. kl 20.15

Insynsplats
ersättare

David Nilzon (KD)

Övriga deltagare Sven Holmberg, t.f. Socialchef

Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg
Karolina Larsson, nämndsekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Utses att justera Johan Wigrup
Justeringens tid
Kommunförvaltningen
och plats
Justerade
paragrafer

12 - 15

Sekreterare
Karolina Larsson

Ordförande
Claes Hallberg

Justerare
Johan Wigrup

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Välfärdsberedningen

Sammanträdesdatum 2013-05-06
Anslag under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift
Karolina Larsson
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§ 13 Närvaroredovisning

En redovisning av närvaron på dagens sammanträde:

Närvaro ordinarie ledamöter/insynsplats

Närvarande
Frånvarande

43%
57%

Närvaro ersättare

43%

Närvarande
Frånvarande

57%
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Dnr: 500-2011

§ 14 Val till rådet för pensionärer och funktionshindrade
Välfärdsberedningens beslut
1. Johan Wigrup (C) utses till ny ersättare i rådet för funktionshindrade och pensionärer.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i välfärdsberedningen. Beredningen
måste därför välja en ny ersättare till rådet för funktionshindrade och pensionärer efter Eva
Olofsson.
Beslutet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (MAN, CAKK)
Johan Wigrup
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Dnr: 910-2011

§ 15 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Välfärdsberedningens beslut
1. Projektplanen antas.
2. Region Skånes definition av den idéburna sektorn som finns i projektplanen antas tills en
annan definition växer fram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2013-03-25 § 28 att rapporten om
överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun, som välfärdsberedningen
har tagit fram, antas och att välfärdsberedningen uppdras att fortsätta arbetet enligt förslagen i
rapporten.
Beredningen beslutade på sitt sammanträde 2013-04-08 § 11 att att bilda en arbetsgrupp som
ska ta fram ett förslag på projektupplägg och presentera på beredningens kommande
sammanträde, med förhoppningen att en projektplan kan beslutas samtidigt. Gruppen består av
Patrik Wilhelmsson (KD), Simon Röstin (M), Sara Billquist Selberg (FP) och Katarina Eichhardt
Mattsson (M).
Ett förslag till projektupplägg har tagits fram till dagens sammanträde och Patrik Wilhelmsson
(KD) presenterar den samt arbetsgruppens arbete. Diskussion kring projektet och hur arbetet
ska ske följer.
Ett förslag i projektplanen är att bjuda in föreläsare. Diskussion förs kring vem/vilka som som ska
bjudas in. Beredningen vill träffa organisationer som är i överenskommelse, Nils Phillips från
Röstånga tillsammans, representant från Region Skåne och politiker från en kommun.
Föreläsare bjuds in till nästa möte med ambitionen att få hit de föreläsare som beredningen
önskar.
Gruppdiskussioner följer för att identifiera vilka den idéburna sektorn är och vilka som ska bjudas
in till dialoger.
Bidragslistan (de föreningar som får bidrag från kommunen) är bra att utgå ifrån. Samt
sammanställningen av resultatet från inventering av befintliga samarbeten med den idéburna
sektorn. Andra föreningar som är aktuella att bjuda in: AA, Nattvandrarna i Teckomatorp,
invandrarföreningar, Billeberga byaförening, byasammanslutningar, LAN-föreningar, EU på
landet, kyrkoföreningar, dartföreningar, körer, Lions, Majblommeföreningar. Inga politiska
föreningar ska bjudas in.
Ytterligare förslag på föreningar/kontaktuppgifter mailas till Anna Fritzheimer.
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Alla föreningar kommer att listas på hemsidan. Andra föreningar har också möjlighet att anmäla
sig.
Hela beredningen behövs i dialogarbetet. Hur mycket arbete som behöver läggas ned beror på
hur många föreningar som anmäler sig.

Beslutsunderlag
Förslag till plan för dialog med föreningar avseende överenskommelse mellan kommunen och
den idéburna sektorn, daterad 2013-04-29
Rapport, överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs kommun, daterad 201212-19
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (KET, SHG, AAFR)

Justerare

Utdragsbestyrkande

