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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningens möte
2012-03-05
Närvarande

Närvaro ordinarie
ledamöter/insynsplats
31%

69%
Närvarande

Ej närvarande

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

Ersättare
Gert Jönsson
Simon Röstin
Göran Lundqvist
Desirée Ziegler
Anders Nilsson
Margareta Stenström
Johan Wigrup
Marcus Zadenius

Lars Olsson, insynsplats
Patrik Wilhelmsson, insynsplats

Charlotta Eldh, insynsplats
Ann-Louise Danielsson, insynsplats

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

Ej närvarande ersättare
Marie Irbladh
Ulla Wallin

Närvaro ersättare
23%

77%

Kristina Johansson, insynsplats

Övriga
Kerstin Lingebrant, Kvalitets- och myndighetschef
Susanne Ahlberg, Kvalitetsstrateg
Maria Pålsson, Kvalitetsstrateg
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1. Vård- och omsorgsplan
Gruppen för vård- och omsorgsplan redovisar sitt arbete med planen.
Beredningen diskuterar sedan det förslag till vård- och omsorgsplan som
gruppen presenterar. Frågor som lyfts är om planen bör kortas ner till en
mer tillgänglig populärversion eller vara mer omfattande samt vem som
egentligen är mottagaren av planen. De mål som satts upp i planen
diskuteras i förhållande till de budgetmål som antagits av
kommunfullmäktige.
Beredningen diskuterar även den enkät som gruppen tagit fram ett förslag
på. Är det rätt sätt att genomföra medborgardialog på eller ska det göras på
annat sätt?
Välfärdsberedningen har tidigare använt en projektmall som arbetssätt och
ska fortsätta att använda denna.
Välfärdsberedningens beslut
● Arbetsgruppen för vård- och omsorgsplan upplöses.
● Till välfärdsberedningens möte den 7 maj går beredningen noggrant
igenom förslaget till vård- och omsorgsplan. Beredningen ska också
överväga medborgardialog som redskap till att undersöka vad medborgarna
efterfrågar inom vård och omsorg.
● Projektmallen gås igenom till välfärdsberedningens möte den 7 maj.
Projektmallen skickas ut till beredningen tillsammans med dagens
minnesanteckningar.

2. Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
Svalövs kommun, dnr 910-2011
På välfärdsberedningen den 6 februari fick beredningen i uppdrag att till
dagens möte söka efter information om överenskommelser med den
idéburna sektorn samt vad den idéburna sektorn innebär. Beredningen
redovisar vad man kommit fram till.
Förslag ges till att inventera den verksamma idéburna sektorn i Svalövs
kommun samt att se över nationella och regionala mål. Frågor som ställs är
bl a vilket behov den kommunala organisationen har, vilka ideella
föreningar som är verksamma i Svalövs kommun, vilka behov som finns
och hur dessa kan identifieras samt vad ett avtal egentligen betyder med den
idéburna sektorn och hur kan ett sådant avtal upprättas.
Välfärdsberedningens beslut
● Ingen specifik arbetsgrupp tillsätts för arbetet med den idéburna sektorn
utan beredningen fortsätter med arbetssättet att arbeta i par
(ordinarie+ersättare).
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● Till välfärdsberedningens möte den 2 april får förvaltningen i uppgift att
leta fram avtal som andra kommuner har upprättat med den idéburna
sektorn. Beredningens ledamöter tittar på vilka föreningar som är
verksamma i Svalövs kommun samt hur riks- och regionavtal påverkar en
överenskommelse med den idéburna sektorn i Svalövs kommun.

3. Övriga frågor
Patrik Wilhelmsson och Katarina Eickhart Mattsson frågar om framtida
uppdrag från kommunfullmäktige.

4. Mötet avslutas
Ordförande Claes Hallberg tackar för ett bra och trevligt möte med goda
diskussioner och gott deltagande.

______________________
Claes Hallberg, ordförande

______________________
Maria Pålsson, sekreterare

