Välfärdsberedningen

Sammanträdesprotokoll
2013-06-10

Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen kl. 18.00 – 20.40
Ajournering kl. 18.25-18.30

Beslutande

Claes Hallberg (S), ordförande
Stefan Pettersson (M) tjg. ersättare för Mikael Nilsson (M)
Göran Lundqvist (FP) tjg. ersättare för 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)
Anders Svärd (S)
Gert Jönsson (S) tjg. ersättare för Marie Irblad (C)
Ulla Wallin tjg. ersättare för Sussie Borg (S)
Simon Röstin (M)

Ej tjänstgörande Margareta Stenström (M)
Marcus Zadenius (FP)
ersättare
Insynsplats

Patrik Wilhelmsson (KD)

Insynsplats
ersättare
Övriga deltagare Sven Holmberg, t.f. socialchef

Kerstin Lingebrant, utbildningschef
Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Björn Svensson, fritidschef
Leif Hägg, Kommunfullmäktiges ordförande
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§ 17 Närvaroredovisning

En redovisning av närvaron på dagens sammanträde:

Närvaro ordinarie ledamöter/insynsplats

36%
Närvarande
Frånvarande

64%

Närvaro ersättare
31%
Närvarande
Frånvarande

69%
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Dnr: 500-2011

§ 18 Information
Välfärdsberedningens beslut
1. Informationen noteras och den första delen av mötet avslutas.

Sammanfattning av ärendet
Claes Hallberg och Anna Fritzheimer berättar kort om vart beredningen står i ärendet om den
idéburna sektorn och vad som ska hända under kvällen.
Beslutet ska skickas till:
-

Ajournering kl. 18.25-18.30

Justerare

Utdragsbestyrkande

Välfärdsberedningen

Sammanträdesprotokoll
2013-06-10

Sida 6/7

Dnr: 910-2011

§ 19 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun
Välfärdsberedningens beslut
1. -

Sammanfattning av ärendet
Välfärdsberedningens och tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningens gemensam
sammanträde börjar.
Claes Hallberg presenterar beredningarna och uppdraget med den idéburna sektorn. Tre gäster
har bjudits in för att prata om sitt arbete och får inledningsvis 10 minuter var för presentation.
Nils Phillips, Röstånga tillsammans och Centrum för publikt entreprenörskap
Frågeställningar kring personligt ansvar/samhällsansvar. Vem ska sköta gemensam service i
samhället? Hur samverkar vi för att aktiviteter i samhället ska skötas på ett bra sätt? Hur hittar vi
plattformar för att samverka? Det strukturella ansvaret (t.ex. kommunen) kan möta den idéburna
sektorn.
Cristoph Lukkerz, Regional koordinator Nätverk Social Ekonomi Skåne
Exempel på hur olika ”grupper” i samhället kan mötas. Svårt när ansvaret ligger på enskilda
personer. Vill folk ta ansvar? Hur hitta ramverk kring all samverkan? Hur hittar vi varandra?
Dialogplattform? HUR vill vi ha det? HUR går dialogen till? Vilken är kommunens roll? Processen
är det avgörande, inte att nå en överenskommelse.
Sonny Spurr, Ordförande i Trelleborgs föreningsråd
I Trelleborg har man precis undertecknat sin överenskommelse. Processen har tagit ca två år.
Trelleborgs kommun avsatte en tjänsteman på halvtid plus en arbetsgrupp med tjänstemän från
kommunen och föreningsrepresentanter. Processen det viktiga! Vad ska man ha
överenskommelsen till? Överenskommelsen är uppbyggd kring sex principer bl.a. dialog, kvalitet,
mångfald.
Efter presentationerna från gästerna följer frågestund. Nedan presenteras några
frågor/diskussioner som kom upp.
Vad händer med kommunens roll i olika frågor?
Frågor kan bara ”läggas över” på den idéburna sektorn om den själv är intresserade. Handlar
inte om att tjäna pengar eller att ställa krav på föreningarna.
Trelleborg: Ett syfte med samarbetet med den idéburna sektorn är att dra in kommuninvånarna i
beslutsprocessen för att kunna fatta bättre beslut. Det handlar om att få in ett mervärde för att
göra det bättre för brukaren.
Politikernas roll i arbetet? Politikerna i Trelleborgs kommun var positiva till arbetet. Politikerna i
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Trelleborg har fattat de formella besluten. ”Ägarskap” både hos politiker, tjänstemän och den
idéburna sektorn. Uppslutningen var bred eftersom alla förvaltningarna var representerade i
arbetet.
Tanken är att Trelleborgs överenskommelse ska revideras vart annat år och regelbundna
avstämningar ska hållas för att se hur arbetet går. Hårt arbete för att överenskommelsen inte
bara ska bli en pappersprodukt. Överenskommelsen är inget avtal utan en viljeyttring.
Vad händer med de som inte är med i föreningar? Hur blir de representerade? Representation är
svårt. Ska man låta bli om alla inte är representerade? En utmaning för föreningslivet är att hitta
nya sätt att arbeta. Öppenhet och transparens för demokratisk förankring.
Protokollet ska skickas till:
-
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