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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte 2011-11-28

Närvarande

Närvaro ordinarie
ledmöter/insynsplats

38%

62%

Närvarande

Ersättare
Marie Irbladh
Siv Duvling
Margareta Stenström
Johan Wigrup
Marcus Zadenius

Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Charlotta Eldh, insynsplats
Ann-Louise Danielsson, insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist
Anders Svärd
Sussie Borg
Anna Berg von Linde

Ej närvarande ersättare
Gert Jönsson
Simon Röstin
Torbjörn Ekelund
Anders Nilsson
Desirée Ziegler
Ulla Wallin

Lars Olsson, insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats

Ej närvarande

Närvaro ersättare

50%

Ledamöter
Claes Hallberg, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Mikael Nilsson
Sara Billquist-Selberg
Ann Böndergaard
Katarina Eichardt Mattsson
Malin Olsson

50%

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Maria Pålsson, Kvalitetsstrateg
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1. Utvärdering 2011
Välfärdsberedningens närvarande ledamöter utvärderar beredningens arbete
genom att svara på ett antal frågor som skickades ut med kallelsen till
dagens möte. Varje ledamot utvärderar en minut var i talarstolen.
Ledamöterna är mycket nöjda med beredningens arbete under året och de
mindre arbetsgrupper som bildats ha fungerat bra. Många är också nöjda
med att politiken och medborgarna har närmat sig varandra. En förbättring
som flera ledamöter lyfter är att beredningen ska fortsätta arbeta med att
hitta sin roll som politiskt organ.

2. Val av ny ordförande Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete
Välfärdsberedningen har att ge förslag till ny ordförande för Rådet för
folkhälso- och brottsförebyggande arbete efter Marcus Zadenius.
Välfärdsberedningens förslag är Sara Billquist-Selberg.
Välfärdsberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Sara Billquist-Selberg väljs till ordförande för Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete.

3. Skolplan (Dnr 287-2011)
Gruppen för skolplan genom Katarina Eichardt Mattson presenterar
gruppens förslag till skolplan och berättar om en del förändringar som
genomförts.
Välfärdsberedningen godkänner förslaget till skolplan med några mindre
redaktionella ändringar.
Välfärdsberedningens beslut
 Skolplanen justeras redaktionellt och överlämnas till kommunfullmäktige
för antagande.
Välfärdsberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Skolplanen antas.

4. Centra för kunskap, kultur och fritid
Gruppen för centra för kunskap, kultur och fritid genom Mikael Nilsson
berättar om återkopplingsmötet för medborgardialog angående Centra för
kultur, kunskap och fritid som hölls den 22 november.
Gruppen är nöjd med återkopplingsmötet. En del förslag till förbättringar
togs upp, bland annat att se över framtida enkäter när det gäller hur de
utformas och hur frågor ställs.

SVALÖVS KOMMUN

Datum

Sida

2011-11-28

3 (3)

Välfärdsberedningen kommer att presentera Centragruppens arbete på
kommunfullmäktige i december 2011 eller januari 2012.

5. Tidsplan 2012
Tidsplan för 2012 kommer att skickas ut när den är framtagen.
Claes Hallberg föreslår att välfärdsberedningens sammanträde den 9 januari
2012 ställs in.
Välfärdsberedningens beslut
 Välfärdsberedningens sammanträde den 9 januari 2012 ställs in.
Skickas till:
Samtliga politiker samt tjänstemän i välfärdsberedningen

6. Övriga frågor
Förslag till vad man kan göra vid avsaknad av uppdrag för
välfärdsberedningen lyfts av flera av beredningens ledamöter.
Ordförande Claes Hallberg förklarar sin vision om att göra
välfärdsberedningens arbete glädjefyllt och sina tankar om hur beredningen
ytterligare kan utvecklas.
Vice ordförande Eva Olofsson tackar för ett bra arbete 2011 och önskar en
God jul och ett Gott nytt år.

7. Mötet avslutas
Ordförande Claes Hallberg tackar för året som gått och önskar alla en
God jul och ett Gott nytt år.

_______________________
Claes Hallberg, ordförande

______________________
Maria Pålsson, sekreterare

