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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte 2011-10-10

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

Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplatser

43%
57%

Lars Olsson, insynsplats
Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Ersättare
Gert Jönsson
Torbjörn Ekelund
Marie Irbladh
Anders Nilsson
Siv Duvling
Desirée Ziegler
Johan Wigrup
Marcus Zadenius

Ann-Louise Danielsson, insynsplats

Närvarande
Ej närvarande

Närvaro ersättare

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

Ej närvarande ersättare
Margareta Stenström
Ulla Wallin

Anders Clevestad insynsplats

Kristina Johansson, insynsplats

25%

75%

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Susanne Ahlberg, Kvalitetsstrateg
Maria Pålsson, Kvalitetsstrateg
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1. Presentation av ny kommunchef
Svalövs kommuns nye kommunchef Fredik Löfqvist presenterar sig för
Välfärdsberedningen.

2. Kulturpris 2011
Ordförande Claes Hallberg redogör för syftet med kulturpriset och de
inkoma nomineringarna.
Claes Hallberg meddelar att Välfärdsberedningens presidium utsett en tavla
målad av konstnären Ximera Narea som pris till kulturpristagaren.
För att utse Kulturpristagare 2011 röstar Välfärdsberedningen fram
kulturpristagaren genom anonym röstning, via lappar som stoppas i en urna.
Välfärdsberedningens förslag till mottagare av Kulturpris 2011 är Hjördis
Nilsson.
Välfärdsberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Hjördis Nilsson utses till Kulturpristagare 2011.

3. Kulturstipendium 2011
Ordförande Claes Hallberg informerar om syftet med kulturstipendiet och
redogör för de inkomna ansökningarna.
Välfärdsberedningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Amanda Ripa utses till Kulturstipendiat 2011.

4. Skolplan
På Välfärdsberedningens förra sammanträde beslutades att gruppen för
Skolplan skulle återkomma med förslag till Skolplan till dagens
sammanträde.
Gruppen för Skolplan behöver mer tid för sitt arbete och delger
Välfärdsberedningen sitt förslag till Skolplan på nästa sammanträde den 28
november.

5. Vård- och omsorgsplan
Gruppen väntar in nya direktiv innan fortsatt arbete.
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Kerstin Lingebrant informerar om kommunstyrelsens beslut 2011-09-12
angående Uppföljning av vård- och omsorgspengen inom särskilt boende
och särskilt boende demens (734-2011).
Kommunstyrelsen beslutade bland annat att:
Välfärdsutskottet får i uppdrag att vidta åtgärder för att minimera befarade
underskott inom särskilt boende och särskilt boende demens och planera
verksamheten för att kunna möta skiftande behov av platser inom särskila
boenden.
Välfärdsberedningen beslutar
 Gruppen för vård- och omsorgsplan återkommer med återkoppling till
Välfärdsberedningen avseende kommunstyrelsens beslut.

6. Centrum för kunskap, kultur och fritid
Mikael Nilsson berättar om arbetet i gruppen för Centrum för kunskap,
kultur och fritid och vad som framkommit i medborgardialoger och öppna
möten. Bland annat är simhall och fritidsgårdar efterfrågat, vilket man vill
ha i kommunal regi. Annat som diskuterats är bibliotekets vara eller icke
vara, levande centrum, konstgräsplan, multiarena, ny idrottshall och olika
former av mötesplatser. Samordning av information om vad som händer i
kommunen efterfrågas och en kommunikatör föreslås som samordnare.
På frågan om vad kulturcentrum, fritidscenter samt kunskapscenter ska
innehålla får följande flest röster för resepktive center: musikskola, simhall,
studieverksamhet för vuxna.
Gruppen för Centrum för kunskap, kultur och fritid föreslår
Välfärdsberedningen att återkoppling till medborgarna i Svalövs kommun
ska ske genom till exempel annons i Lokaltidningen, samt att återkoppling
även bör göras till kommunfulmäktiges presidium för att förvissa sig om att
gruppen arbetar mot rätt mål.
Välfärdsberedningen beslutar
 En avstämning med kommunfullmäktiges presidium angående resultatet
av medborgardialoger och öppna möten ska genomföras. Resultatet från
presidiemötet ska sedan skickas ut till Välfärdsberedningen via e-post.
 Efter avstämningsmötet med kommunfullmäktiges presidium ges
återkoppling till medborgare som deltog i medborgardialoger och öppna
möten.

7. Övriga frågor
Marie Irbladh (C) tar upp Svalövs kommuns placering i Lärarförbundets
skolrankning. Välfärdsberedningen diskuterar undersökningen.
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8. Mötet avslutas

_______________________
Claes Hallberg, ordförande
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