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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte
2012-11-05
Närvarande

Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplats

50%

Närvarande

50%

Ej närvarande

Närvaro ersättare

38%
62%

Ledamöter
Claes Hallberg, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Ann Böndergaard
Anders Svärd
Sussie Borg
Simon Röstin

Ersättare
Gert Jönsson
Stefan Pettersson
Anders Nilsson
Annie Carlsson
Margareta Stenström
Ulla Wallin
Marcus Zadenius

Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Jenny Wenhammar, insynsplats

Ej närvarande ledamöter
Mikael Nilsson
Sara Billquist-Selberg
Eva Rosqvist
Katarina Eichardt Mattsson
Marie Irbladh

Ej närvarande ersättare
Göran Lundqvist
Cathrine Svensson
Desirée Ziegler
Johan Wigrup

Johnny Andrén, insynsplats
Sten Magnusson, insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Anna Fritzheimer, Kvalitetsstrateg
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1. Information till TSB om dialogen v. 37
Tillväxt och samhällsbyggnadsberedningen, TSB, närvarar vid denna punkt.
Claes Hallberg berättar om VFBs medborgardialog om kommunikation med
politiker. Därefter diskuterar de båda beredningarna dels den nu aktuella
dialogen, dels dialoger i allmänhet och hur de kan arbeta med dessa.

2. Rapport dialog v. 37
Beredningen för en kort diskussion kring dialogarbetet och rapporten, varvid
bland annat följande framkom.
-

Det är en bra och genomtänkt rapport
Det är inte ett statistiskt underlag
Den slutsats som kan dras av resultatet är att beredningen i dialogarbete
ska tillämpa många olika metoder
Det var en väl förberedd dialog

Välfärdsberedningen fattar följande beslut:
Beredningen antar rapporten och lämnar den vidare till kommunfullmäktige
för vidare handläggning.

3. Vård- och omsorgplan
Marcus Zadenius berättar att han och Anders Svärd har fått del av
kommunfullmäktiges aktuella mål avseende vård- och omsorg och att de ska
arbeta in dessa i förslaget. Med dessa ändringar är de redo att lämna över
förslaget till vård- och omsorgsplan till kommunfullmäktige för vidare
handläggning.
Beredningen för en kort diskussion kring förslaget varvid bland annat
följande framkom.
-

Förslaget är för omfattande
Bra grundmaterial för kommunstyrelsen att arbeta vidare med.

Välfärdsberedningen fattar följande beslut:
Beredningen antar förslaget till vård- och omsorgsplan med ändringar enligt
aktuella kommunfullmäktigemål och lämnar över förslaget till
kommunfullmäktige för vidare handläggning.

4. Idéburen sektor
Patrik Wilhelmsson och Anna Fritzheimer berättar om deras erfarenheter
från senaste nätverksträffen. Lärdomar är att processen med att ta fram en
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överenskommelse med den idéburna sektorn tar tid, att det är just processen
som är det viktiga, inte själva resultatet, och att alla kommuner och regioner
måste göra sin egen resa.
Beredningen förde en kort diskussion om det fortsatta arbetet varvid bland
annat följande framkom.
- Vi måste definiera den idéburna sektorn
- Vi bör börja med att arbeta med exv. den sociala sektorn för att arbetet
inte ska bli för omfattande.
Claes Hallberg, Patrik Wilhelmsson och Anna Fritzheimer (arbetsgruppen)
föreslår att Svalövs Bollklubb, Röda Korset, Nattvandrarna Teckomatorp,
Röstånga Gymnasterna och Teckomatorp Fotbollsklubb bjuds in till möte
med arbetsgruppen. Först ska föreningarna bjudas in till ett gemensamt möte
där de får information om bakgrunden till kommunens arbete med den
idéburna sektorn. Därefter bjuds de in till ytterligare ett möte där de
tillsammans med en till två föreningar och arbetsgruppen för en diskussion
kring en överenskommelse och vad en sådan kan ha för syfte och innehåll.
Efter mötena sammanställs informationen och välfärdsberedningen får ta
ställning till hur de ser på det fortsatta arbetet. Det materialet lämnas sedan
till kommunfullmäktige för vidare handläggning.
Välfärdsberedningen fattar följande beslut:
Arbetsgruppen ges i uppgift att bjuda in föreningar enligt förslaget ovan.

5. Övriga frågor
Claes Hallberg efterfrågar idéer från beredningen om vad de önskar jobba
med under 2013. Följande förslag framkom.
-

Miljöfrågor i välfärdssektorn
Dialog om vad medborgarna vill att vi ska arbeta med för frågor om 1015 år
Vilken service önskar medborgarna ska finnas i Svalövs kommun?
Varför är det så stor utflyttning ur kommunen?
Hur kan vi få folk att komma ur depression och finna lycka?
Varför ökar kriminaliteten i Svalöv?
Skolfrågor
Hur får vi en äldre och lyckligare Svalövsbo i framtiden?
Hur får man Svalöv att bli en attraktiv boendekommun för unga?
Hur utvecklar vi välfärdssektorn för att locka unga till Svalöv och få
dem att stanna?

