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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningen
2010-04-19
Närvarande
Ledamöter
Claes Hallberg
Björn Nordström
Ann Böndergaard
Eva Olofsson
Ingrid Ekström
Anita Callander Jansson
Annette Hallberg
Patrik Wilhelmsson

Ersättare
Lena Åkesson
Margareta Stenström
Cathrine Svensson
Ulla Wallin
Rolf Jonsson
Tove Lorentz (insynsplats)

Ej närvarande ledamöter
Mikael Nilsson
Johan Bergstrand
Lars Nilsson
Knud Nörrelökke (insynsplats)

Ej närvarande ersättare
Joaquina Campos Sanchez
Sven-Inge Dahlman
Katarina Eichardt Mattsson
Curt Jansson
Juan-Carlos Alongi

Övriga
Kerstin Lingebrant
Johan Collijn
Susanne Ahlberg
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1.
a) Reflektion dialogkvällar med föräldrar
Välfärdsberedningens ledamöter delas upp i tre grupper för att diskutera
utifrån reflektionsfrågor efter genomförd dialog som delas ut på mötet.
Reflektionerna kommer att sammanfattas i en rapport under juni månad från
välfärdsberedningen till kommunfullmäktige efter genomförda elevdialoger.
Diskussion följer kring innehåll, resultat och tidsåtgång gällande
dialogarbete framöver. Även former för kommande arbete samt
ärendegången diskuterades.

b) Dialogmöten elever
Dialogmöten med elever kommer att arrangeras enligt nedanstående;
Teckomatorp; Parkskolan; åk 4-6; 3 maj kl. 12.30-14.30
Svalövs tätort (Månsabo+Central); på Centralskolan; åk 4-6; 5 maj kl.
13.00-15.00
Billeberga; Billeshögskolan; åk 4-6; 5 maj kl. 13.00-15.00
Montessori; Onsjöskolan; åk 4-8; 6 maj kl. 13.15-15.00
Kågeröd/Röstånga; på Lunnaskolan; åk 4-6; 6 maj kl. 12.30-14.30
Linåkerskolan; åk 7-9; 6 maj kl. 13.00-15.00
Intresserade ledamöter hör av sig till Claes Hallberg under vecka 16 för
bokning av tid. Två ledamöter samt en eller två ersättare behövs på varje
möte. Inbokade ledamöter tar därefter själv kontakt med berörd
verksamhetschef gällande det praktiska inför dialogerna.

c) Handbok för medborgardialog
Välfärdsberedningen ställer sig bakom ”Handbok för förtroendevalda i
Svalövs kommuns fullmäktigeberedningar”. Handboken kommer att
kompletteras med reflektionsfrågor inför dialog samt reflektionsfrågor efter
genomförd dialog samt förslag till ärendegång.
Förslag till beslut
Välfärdsberedningen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna
handboken med ovan nämnda bilagor.

2. Information
Gymnasieförbundet
Kvalitets – och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om
gymnasieförbundet. Gymnasieförbundet ska upphöra.
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Kommunstyrelsen antog den 12 april 2010 följande inriktningsbeslut;
Inriktningen på det fortsatta arbetet vad gäller upplösning av förbundet
föreslås vara;
Nuvarande förbund upplöses tidigare än vad förbundsordningen stipulerar
om parterna är överens. Det finns en ambition att ersätta
kommunalförbundet med samverkansavtal mellan parterna.
En möjlighet är att Landskrona kommun tar ansvar för att driva Svalöfs
gymnasium och Frans Möllergymnasiet samt andra gymnasieuppdrag som
Svalövs kommun och Kävlinge kommun preciserar.
I det fall Landskrona kommun tar ansvar för gymnasieskolorna ska Svalövs
kommun och Kävlinge kommun ha ett stort inflytande på uppdragets
utförande och ekonomi. Detta kommer att regleras i samverkansavtalet.
Pensionsförpliktelser som uppstått inom gymnasieförbundet kommer att
regleras i samband med upplösningen av förbundet.
Personal anställda inom gymnasieförbundet kommer enligt LAS erbjudas
och erhålla fortsatt anställning inom den kommun som tar ansvar för att
driva gymnasieskolan
Uppdraget åt tjänstemän att ta fram ett förslag till uppföljning av
gymnasieförbundet.
Skolpeng
Kerstin Lingebrant går igenom skolpengen och berättar om erfarenheter av
skolpeng. Beskrivning av skolpengens innehåll delas ut till ledamöterna.
Tillsyn fristående förskolor
Kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg berättar om den årliga tillsynen på
kommunens fem fristående förskolor. Tillsynsrapporten delas ut. Förslag
framkommer vad gäller att i framtiden göra liknande granskningar av
kommunens egna förskolor.
Kvalitetsredovisning 2009
Susanne Ahlberg informerar om 2009 års kvalitetsredovisning för skolaförskola-skolbarnsomsorg. Redovisningen delas ut. Skolområdenas enskilda
kvalitetsredovisningar för läsåret 2008/2009 ligger på Svalövs kommuns
webb. Efter beslut i kommunfullmäktige kommer även kommunens
kvalitetsredovisning att publiceras där. Kommunens fristående alternativ har
uppmanats att lägga ut sina kvalitetsredovisningar på respektive hemsida.
LOV
Kerstin Lingebrant beskriver tidsplanen för LOV enligt utdelad information.
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3. Utbildningsdagen den 5 mars
Sammanfattning av utbildningsdagen den 5 mars gällande medborgardialog;
-

trevlig

-

bra och tänkvärt innehåll

-

önskemål om en fortsättning

-

god mat

4. Vandringspriser och Poppestipendium
Välfärdsberedningen ställer sig bakom de nomineringar till vandringspriser
som tas upp i skrivelse från verksamhetschef Björn Svensson daterad
100419.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna föreslagna nomineringar till
vandringspriser enligt Björn Svenssons tjänsteskrivelse daterad 100419.
Poppestipendium
Fridhems folkhögskola nominerar till Poppestipendiet. Nomineringen hålls
hemlig till avslutningsdagen den 4 juni.

5. Övriga frågor
Utvärdering från skolans verksamhetschefer gällande fokusgrupper med
föräldrar kommer att skickas ut till välfärdsberedningens ledamöter av
Susanne Ahlberg.
Grupperna sammanfattade vad som framkom vid grupparbetet gällande
reflektionsfrågorna.

_______________________
Claes Hallberg, ordförande

_______________________
Susanne Ahlberg

