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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte 110905

Närvarande
Närvaro ordinaire
ledamöter/insynsplats
29%

71%

Ledamöter
Claes Hallberg, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Katarina Eichardt Mattsson
Sara Billquist-Selberg
Mikael Nilsson
Ann Böndergaard
Anders Svärd
Malin Olsson
Patrik Wilhelmsson, insynsplats
Lars Olsson, insynsplats

Ersättare
Gert Jönsson
Anders Nilsson
Siv Duvling
Marcus Zadenius
Ulla Wallin
Johan Wigrup
Marie Irbladh
Desirée Ziegler
Ann-Louise Danielsson, insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist
Anna Berg von Linde
Sussie Borg

Ej närvarande ersättare
Torbjörn Ekelund
Margareta Stenström

Anders Clevestad insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats

Närvarande
Ej närvarande

Nävaro ersättare

25%

75%

Övriga
Susanne Ahlberg, Kvalitetsstrateg
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1. SCB:s attitydundersökning
Kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg redogör för SCB:s
attityd/medborgarundersökning som genomfördes våren 2011 i Svalövs
kommun. 500 enkäter sändes ut till personer i åldern 18-84 år. 249 personer
svarade på enkäten. Åhörarkopior delges beredningen. Undersökningen går
att läsa i sin helhet på www.svalov.se under rubriken kvalitet och
utveckling. Diskussion följer kring resultatet.

2. Skolplan
Skolplansgruppen presenterar de justeringar i skolplansförslaget som man
gjort efter remissrunda. Det justerade förslaget delges ledamöterna.
Katarina Eichardt Mattsson tar emot synpunkter från beredningen senast en
vecka innan nästa möte som är den 10 oktober. Skolplansförslaget kommer
att sändas ut med kallelsen.

3. Vård – och omsorgsplan
Marcus Zadenius berättar att en layoutmakeup är gjord på dokumentet.
Gruppen väntar in nya direktiv innan fortsatt arbete. På mötet den 10
oktober ska gruppen göra en presentation enligt projektmallen.

4. Centrum för kunskap, kultur och fritid
Mikael Nilsson presenterar en sammanfattning av vad som framkommit vid
dialog med medborgarna när det gäller ett centrum för kunskap, kultur och
fritid. Dialogen har genomförts via enkäter på webben och i
Läroplattformen Rexnet samt på öppna möten på tre platser i kommunen.
Sammanfattningen är dokumenterad av gruppen och kommer att läggas ut
på Svalövs hemsida när den är klar. Diskussion följer om hur beredningen
ska gå vidare.
Förslag framkommer att lägga ut sammanfattningen i Lokaltidningen för att
få bra spridning. Idén med en återkoppling till medborgarna på
Forslidsgården får positiv respons från ledamöterna. Viktigt är att skapa
förtroende utåt genom att visa vad som gjorts och vilka resultat som
framkommit. Beredningens förslag ska landa i ett ärende i fullmäktige.
Centrumgruppen ska centrera/korta ner sitt material till nästa möte.
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5. Övriga frågor
Siv Duvling tar upp frågan om Barnkonventionen. Finns det ett intresse för
att alla politiker ska få en broschyr?
Beredningen uppmanas att själv sätta sig in i detta viktiga ämne på bästa
sätt.
Ordförande Claes Hallberg informerar om att Desirée Ziegler kommer att
delta i vård – och omsorgsgruppen.

6. Mötet avslutas

_______________________
Claes Hallberg, ordförande

