11

Datum

Sida

2012-10-15

1 (3)

Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte
2012-10-15
Närvarande

Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplats

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

46%
54%

Närvarande

Ej närvarande

Närvaro ersättare

23%

Ersättare
Ulla Wallin
Marie Irbladh
Gert Jönsson
Göran Lundqvist
Anders Nilsson
Johan Wigrup
Marcus Zadenius
Annie Carlsson
Stefan Pettersson

Johnny Andrén, insynsplats
Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Charlotta Eldh, insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist
Mikael Nilsson
Sussie Borg
Katarina Eichardt Mattsson
Simon Röstin

Ej närvarande ersättare
Margareta Stenström
Desirée Ziegler

Sten Magnusson, insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats

77%

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Susanne Ahlberg, Kvalitetsstrateg
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1. Val till BRÅ
Välfärdsberedningen väljer Marie Irbladh (C) till ny representant i
brottsförebyggande rådet. Marie ersätter Malin Olsson.

2. Vård – och omsorgsplan
Ordförande Claes Hallberg beskriver bakgrunden till uppdraget och arbetet
med kommunens vård – och omsorgsplan. Ordförande uppmanar
beredningen att läsa igenom underlaget till välfärdsberedningens möte den 5
november. Underlaget ska sedan presenteras av Marcus Zadenius samt
Anders Svärd på kommunfullmäktigemötet i januari. Därefter lämnas
underlaget över till kommunfullmäktige för vidare ställningstagande.

3. Kulturpris och kulturstipendium
Kulturpris
Välfärdsberedningens förslag till kulturpris röstas fram i beredningen.
Välfärdsberedningens beslut
Gunilla Lervik Cutilieros verk ”Interiör” (olja på duk)
Kulturpristagare
Välfärdsberedningens förslag till kulturpristagare röstas fram i beredningen.
Välfärdsberedningens beslut
Viktor Praznik
Kulturstipendiat
Välfärdsberedningens förslag på kulturstipendiat röstas fram i beredningen.
Beredningen väljer att dela priset på två personer á 5 000 kr per stipendium.
Välfärdsberedningens beslut
Erik Liljeroth och Ida On

4. Dialog om kommunikation med politiker
Välfärdsberedningens ledamöter har genomfört en dialog med medborgarna
under vecka 37. Man önskade få en fingervisning gällande hur medborgaren
vill kommunicera och ha kontakt med sina politiker framöver.
Det övergripande syftet är att träffa medborgarna och att återuppväcka den
upptäckarglädje som funnits kring medborgardialoger.
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Återkoppling av dialogen sker i Lokaltidningen den 24 oktober samt på
Svalövs webb.
Två av beredningens ledamöter ger sin bild av dialogen. De samtal som
genomfördes upplevdes som positiva och intressanta. Medborgarna
uppskattade mötet med politikerna. De såg det som bra att politikerna syns
ute mer än bara under valen.
Tillväxt – och samhällsbyggnadsberedningen bjuds in på novembermötet för
att ta del av beredningens erfarenheter av dialogen.

5. Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
Svalövs kommun
Beredningen har bildat en arbetsgrupp bestående av Kerstin Lingebrant,
Claes Hallberg samt Patrik Wilhelmsson. Dessa tre personer kommer att
delta i ett nätverk gällande den idéburna sektorn samt ev. så småningom
bilda fler arbetsgrupper.
Kerstin Lingebrant informerar om bakgrunden till välfärdsberedningens
uppdrag gällande den idéburna sektorn och lägger fram ett förslag på
handlingsplan från arbetsgruppen.
Förslag framkommer att bjuda in Nils Philips samt Anna Haraldsson för att
berätta mer i ärendet.
Välfärdsberedningens beslut
Arbetsgruppens handlingsplan godkänns och kommer att lämnas till
kommunfullmäktige.

6. Övriga frågor
Nya ledamoten Stefan Pettersson hälsas välkommen och presenterar sig.
Claes Hallberg tackar för mötet.
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Uppdrag till VFB:
Överenskommelse mellan Svalövs kommun och idéburna sektorn
VFB fick 2012-01-30 i uppdrag av KF att senast januari 2013 presentera
förslag till överenskommelse med den idéburna sektorn inom Svalövs
kommun. Bakgrunden var en motion från Lennart Pettersson (C).
Nationell Bakgrund
Under 2008 beslutade regeringen om en överenskommelse mellan
regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL. Parterna enades om ett antal principer som
ska utveckla relationer och tydliggöra rollerna parterna emellan. Beslutet
föregicks av många dialogmöten.
Under 2009 initierade regeringen en dialog med idéburna organisationer
inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting. Detta
resulterade i en överenskommelse undertecknad 2010. Syftet med dialogen
var att förtydliga relationen mellan staten, kommunerna och den ideella
sektorn i arbetet med de nyanländas etablering och integration och att
utveckla former och metoder för att de idéburna organisationerna bättre ska
kunna medverka i detta arbete.
Regional bakgrund
Regionstyrelsen för Region Skåne beslutade 2009 att inleda en
samverkansprocess för att utveckla formerna för samverkan mellan Region
Skåne och den idéburna sektorn. Efter dialog undertecknades
överenskommelsen 2010-06-29. I texten hänvisas till den nationella
överenskommelsen, det framgår inte om det handlar om det sociala området
eller integrationsområdet.
Kommunal överenskommelser
Flera kommuner i landet har tecknat överenskommelser med den idéburna
sektorn. Stockholm och Göteborg undertecknade samma dag, 2012-09-04.
Uppsala och Trelleborg är andra exempel.
Idéburen sektor- social ekonomi
Idéburen sektor: Samlingsbegrepp för demokratiska organisationer som
främjar ett värde, ett mål eller en idé som gynnar allmän- eller
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medlemsintresse; ideella föreningar, studieförbund, kooperativ, trossamfund
och stiftelser. Organisationerna är fristående från offentlig sektor.
Social ekonomi: Organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga
ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt
fristående från den offentliga sektorn. Huvudsakligen föreningar,
kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar och har allmännytta
eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som drivkraft.
Grundläggande värderingar
Målet är att stärka demokratin och utveckla välfärden. Samarbetet mellan
det offentliga och det idéburna ska vara långsiktigt och hållbart. Samverkan
bygger på att vardera part har och behåller det uppdrag de har genom
lagstiftning respektive stadgar. Det är stat/region/kommun som har ansvar
för den solidariskt finansierade välfärden. Människor som samlas runt en idé
i en förening kan nya värden utvecklas.
Avgränsning
Det finns ingen tanke om att föreningar ska överta stat/region/kommuns
ansvar och finansiering.
Process
Att utveckla samverkan och att hitta nya vägar för utveckling tar tid och det
behövs ett nytt lärande. Det är inte enbart en fråga om föreningsstöd och
lokaler. Utifrån en gemensam värdegrund får alla parter delta i sökandet
efter nya samarbetsformer. Dialog är det verktyg stat/region/kommun har
använt.
När ett antal föreningar har varit överens med den offentliga parten har det
tecknats en överenskommelse. Det är viktigt att ha beredskap för att fler
föreningar vill delta och i så fall är det en ny process som ska genomföras.
Överenskommelsen måste följas upp årligen. Det är inte överenskommelsen
som är mest viktig - det är processen.
Resurser
Det är nödvändigt att avsätta personalresurs för att genomföra dialoger och
att följa upp en överenskommelse.
Arbetsgrupp
På VFB:s möte 2012-09-03 fick Claes, Patrik och Kerstin i uppdrag att ta
fram ett förslag till handlingsplan.
Arbetsgruppens förslag:
1. Gruppen, Claes, Patrik och Kerstin, presenterar för VFB vad uppdraget
innebär.
2. VFB diskuterar och kommer fram till en samsyn om uppdraget.
3. Planering av dialog med några föreningar utifrån uppdraget. Dialogen
bör genomföras med ett informationsmöte och en uppföljande dialog.
Föreningen måste ha tid att reflektera.
4. Sammanställning av dialoger och sammanfattning i VFB.
5. Återrapport till KF i januari, beskrivning av uppdrag, genomförande och
förslag till fortsatt arbete.

