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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte
2012-09-03
Närvarande

Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplats

Ledamöter
Claes Hallberg, ordförande
Eva Olofsson, vice ordförande
Mikael Nilsson
Sara Billquist-Selberg
Anders Svärd
Simon Röstin

38%
62%

Närvarande

Ej närvarande

Ersättare
Margareta Stenström
Göran Lundqvist
Marie Irbladh
Desirée Ziegler
Anders Nilsson
Johan Wigrup
Marcus Zadenius
Annie Carlsson

Närvaro ersättare

Johnny Andrén, insynsplats
38%

Patrik Wilhelmsson, insynsplats
62%

Ej närvarande ledamöter
Eva Rosqvist
Ann Böndergaard
Sussie Borg
Katarina Eichardt Mattsson

Ej närvarande ersättare
Gert Jönsson
Stefan Pettersson
Ulla Wallin

Sten Magnusson, insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats
Charlotta Eldh, insynsplats

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Susanne Ahlberg, Kvalitetsstrateg
Anna Fritzheimer, Kvalitetsstrateg
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1. Information
Punkten information sker tillsammans med Tillväxt – och
samhällsbyggnadsberedningen i fullmäktigesalen.
SCB:s medborgarundersökning
Kvalitetsstrateg Susanne Ahlberg beskriver resultatet i SCB:s
medborgarundersökning. 500 medborgare boende i Svalövs kommun i
åldern 18-84 år bjöds under våren 2012 in att svara på enkäten. 54 % av de
inbjudna svarade, vilket är en ökning från föregående år med 4 %.
Undersökningen är en attitydundersökning och utgår från tre områden.
Nöjd-region-index, nöjd-medborgare-index och nöjd-inflytande-index.
Sammanställning av kommunens resultat bifogas dessa minnesanteckningar.
På Svalövs kommuns webb går det att läsa mer om undersökningen under
rubriken kvalitet och utveckling.
Kommunens kvalitet i korthet
Kvalitets – och myndighetschef Kerstin Lingebrant informerar om resultatet
av ”Kommunens kvalitet i korthet 2011”. Kommunens kvalitet i korthet
startade som ett projekt 2006 med syfte att ta fram ett verktyg som beskriver
kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Kvaliteten mäts utifrån fem
perspektiv:
Tillgänglighet
Trygghet
Information och delaktighet
Effektivitet
Kommunens som samhällsutvecklare
Resultatet för Svalöv finns att finna under rubriken kvalitet och utveckling
på Svalövs webb. Där kan man även finna Svalöv i jämförelse med andra
kommuner i en övergripande rapport.
Attraktiv boendekommun
Ordförande i Tillväxt – och samhällsbyggnadsberedningen Ann Pettersson
berättar om det dialogarbete som beredningen just nu är inne i. Dialogen
handlar om vad som upplevs som en attraktiv kommun och hur vi kan göra
vår kommun än mer attraktiv. Dialog har genomförts i Billeberga och är
planerade i andra kommundelar. Kågeröd står på tur.
Bl.a. kom följande upp under dialogen i Billeberga:
Kommunen upplevs som trygg
Bygg fler hyresrätter!
Den gröna kommunen
Vårda de offentliga miljöerna!
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Åk 5 i skolan har varit delaktiga i dialogen genom att ge sin syn på hur
kommunen kan utvecklas. Dialogmöten har planerats in då andra aktiviteter
ändå är på gång på respektive ort för att få så många deltagare som möjligt
till dialog.
Ann summerar beredningens dialogarbete. Hon menar att det är viktigt att
lyfta blicken, att samordning behövs och att få stöd från tjänstemän. Det är
även viktigt med återkoppling till medborgarna efter avslutad dialog.
Förslag framkommer att välfärdsberedningen vid nästa möte den 8 oktober
informerar ledamöterna i tillväxt – och samhällsbyggnadsberedningen om
sitt dialogarbete för att utbyta kunskaper och erfarenheter.

2. Vård – och omsorgsplan
Vice ordförande Eva Olofsson och ordförande Claes Hallberg beskriver
bakgrunden till uppdraget och arbetet med kommunens vård – och
omsorgsplan. Claes har bett kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg om
ett förtydligande gällande uppdraget.
Vilken utformning är det tänkt att dokumentet ska ha?
Verksamhetsinriktat eller visionärt?
Kommunfullmäktiges presidium ska återkomma till Claes i ärendet. Om det
blir så att en arbetsgrupp ska arbeta vidare med planen är Anders Svärd och
Marcus Zadenius intresserade av att ingå.

3. Septemberdialog – olika metoder
Välfärdsberedningens ledamöter kommer att genomföra en dialog med
medborgarna i vecka 37. Man önskar 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.
Tid – och aktivitetsplan för dialogen samt mall för intervjuerna med
medborgaren delas ut till ledamöterna. Gruppen diskuterar vilka sätt man
kan föra dialogen på. Är telefonsamtal ok? Hur ställer vi oss till sociala
medier? Kan ledamöterna gå ut två och två för att känna sig mer trygga i sin
roll? Beredningen kommer fram till att det är av värde att söka sig utanför
sitt normala kontaktnät för att fånga fler infallsvinklar.
Varje ledamot för anteckningar vid intervjuerna med medborgaren i den
mall som delats ut i tio ex. Dessa anteckningar skrivs sedan rent i ett Worddokument som kommer på mejl till ledamöterna. Ett dokument per intervju
som namnges med ledamotens förnamn samt nummer i ordning. Vi
beräknar 6-10 intervjuer per ledamot.

Senaste inlämningsdag för alla intervjudokument är måndagen den 17
september. Dokumenten sänds via mejl till: susanne.ahlberg@svalov.se
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Återkoppling av dialogen kommer att ske i Lokaltidningen efter
genomförandet.

4. Kulturpris och stipendier
Välfärdsberedningen beslutar på oktobermötet 2012 vem som ska föreslås
kommunfullmäktige att få kulturpris samt kulturstipendium. Både pris och
stipendium delas ut under kulturveckan. Kulturstipendiet kan delas.
Välfärdsberedningens beslut
Välfärdsberedningens oktobermöte kommer att inledas med att
beredningsledamöterna besöker biblioteket för att titta på årets kulturpris.

5. Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
Svalövs kommun
Claes Hallberg beskriver bakgrunden till uppdraget om ett avtal med den
idéburna sektorn. Frågan är större än att bara skriva ett avtal. Vad innebär
den idéburna sektorn för oss? Vad vill vi? Förslag framkommer att
beredningen träffar några föreningar och i ett samtal försöker hitta
samarbetspunkter mellan föreningarna och kommunen.
En ledamot undrar ifall detta är ett uppdrag för en beredning. Behöver
beredningen ett förtydligat uppdrag?
Välfärdsberedningens beslut
Respektive parti har fått möjlighet att uttrycka sig i frågan men alla har inte
gjort det. Uppdraget upplevs som för stort. Beredningen kommer att jobba
utifrån två parallella spår. Man kommer att bilda en arbetsgrupp bestående
av Kerstin Lingebrant, Claes Hallberg samt Patrik Wilhelmsson. Dessa tre
personer kommer att delta i det nätverk gällande den idéburna sektorn som
kommunen anmält sig till. Här kan man knyta kontakter och få idéer
gällande hur andra kommuner gör.
Ordförande Claes Hallberg kommer även att lyfta frågan om uppdraget med
kommunfullmäktiges ordförande Leif Hägg. När beredningen fått ett svar
kommer man att bestämma hur man ska gå vidare.

6. Övriga frågor
Nya ledamöter hälsas välkomna och presenterar sig. Claes Hallberg tackar
för mötet och uttrycker allas värde i beredningens arbete framöver.
_________________________________
Claes Hallberg, ordförande

