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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte
2012-02-06
Närvarande
Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplats

38%

Ledamöter
Claes Hallberg, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Mikael Nilsson
Sara Billquist-Selberg
Irbladh
Ann Böndergaard
Anders Svärd

Ersättare
Gert Jönsson
Simon Röstin
Göran Lundqvist

Lars Olsson, insynsplats
Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Ann-Louise Danielsson, insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist
Katarina Eichardt Mattsson
Malin Olsson
Sussie Borg
Anna Berg von Linde

Ej närvarande ersättare
Siv Duvling
Desirée Ziegler

62%

Närvarande

Ej närvarande

Närvaro ersättare
29%

71%

Marie
Anders Nilsson
Margareta Stenström
Johan Wigrup
Ulla Wallin
Marcus Zadenius

Charlotta Eldh, insynsplats
Kristina Johansson, insynsplats

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Maria Pålsson, Kvalitetsstrateg

Svalövs kommun, 268 80 Svalöv • Besöksadress Herrevadsgatan 10
Telefon 0418-47 50 00 • Fax 0418-47 50 26 • e-post info@svalov.se • www.svalov.se

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2012-02-06

2 (2)

1. Tidsplan 2012
Tidsplan över välfärdsberedningens sammanträdesdatum för 2012 har
skickats ut till samtliga inför dagens möte. Tidsplanen gås igenom och
godkänns.

2. Nytt arbetssätt för 2012
Ordförande Claes Hallberg berättar om sin vision för välfärdsberedningens
arbete för 2012. Alla ska vara lika mycket värda och allas röster ska göras
lika mycket hörda. Claes Hallberg berättar även om sitt förslag till ny
arbetsmetod i beredningen: ordinarie ledamot och dennes ersättare bildar
par (de som eventuellt inte har någon ersättare bildar par med person i
samma situation). Dessa par ska uppdatera varandra i välfärdsberedningens
arbete samt tillsammans arbeta med olika frågor och projekt under året. Med
denna nya arbetsordning önskar ordföranden bland annat att närvaron ökas
ytterligare.

3. Centra för kunskap, kultur och fritid
Gruppen för centra för kunskap, kultur och fritid berättar om presentationen
av gruppens arbete på kommunfullmäktige den 30 januari 2012.

4. Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
Svalövs kommun, dnr 910-2011
Ordförande Claes Hallberg informerar om välfärdsberedningens nya
uppdrag om att träffa en överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
Svalövs kommun.
Till grund för uppdraget ligger Lennart Petterssons (C) motion som föreslår
att en överenskommelse tecknas mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun. Målet är enligt motionen att dels synliggöra och stärka den
idéburna sektorns självständiga och oberoende roll som röstbärare och
opinionsbildare, dels att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att
utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 att ge välfärdsberedningen i
uppdrag att:
- ta fram förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom
Svalövs kommun med beaktande av de nationella och regionala
överenskommelserna som finns och är beslutade.
samt att:
- slutrapport ska presenteras senast under januari 2013.
- beredningen tillförs de förvaltningsresurser som bedöm nödvändiga för
uppdragets genomförande.
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Motionen, förslag till uppdrag för välfärdsberedningen samt
kommunfullmäktiges beslut delas ut på dagens sammanträde.
Överenskommelse på riksnivå samt överenskommelse mellan Region Skåne
och den idéburna sektorn skickas ut till samtliga ledamöter tillsammans med
minnesanteckningar från dagens sammanträde. Enligt tips från Patrik
Wilhelmsson finns även mer information på www.overenskommelsen.se.
I enlighet med välfärdsberedningens nya arbetssätt, att bilda par mellan
ordinarie och ledamot, blir parens första uppgift att arbeta med det nya
uppdraget om överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Svalövs
kommun. Frågan som paren ska svara på är: vad innebär den idéburna
sektorn för er? Redovisning sker på beredningens sammanträde den 5 mars.

5. Vård- och omsorgsplan
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant berättar att
Socialstyrelsen inte ställer krav på vård- och omsorgsplan men att den
rekommenderas. Vidare berättar hon att kommunens verksamheter inom
vård och omsorg inte ser ett behov av en vård- och omsorgsplan. Dock
betonar verksamheterna att om politiken vill ta fram en sådan plan så
kommer verksamheterna att vara behjälpliga i det arbetet.
Ordförande Claes Hallberg föreslår att välfärdsberedningen arbetar vidare
med vård- och omsorgsplanen och det arbete som tidigare gjorts samt
förbereder för en eventuell presentation i kommunfullmäktige under hösten
2012.
På välfärdsberedningens nästa sammanträde den 5 mars redovisar
arbetsgruppen för vård- och omsorgsplan sitt arbete hittills samt förslag till
en eventuell medborgardialog.

6. Övriga frågor
Vice ordförande Eva Olofsson frågar om införande av protokoll istället för
minnesanteckningar i beredningarna.

7. Mötet avslutas
Ordförande Claes Hallberg tackar för ett bra sammanträde och ser fram
emot välfärdsberedningens arbete 2012.

______________________
Claes Hallberg, ordförande

______________________
Maria Pålsson, sekreterare

