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Minnesanteckningar från Välfärdsberedningen
2010-12-13
Närvarande
Ledamöter
Claes Hallberg, ordf
Eva Olofsson, v ordf
Mikael Nilsson
Sandra Vikenstierna
Eva Rosqvist
Ann Böndergaard
Katarina Eichardt Mattsson
Sussie Borg
Anna Berg von Linde

Ersättare
Gert Jönsson
Wiveka Krantz
Sara Billquist-Selberg
Marie Ihrblad
Anders Nilsson
Siv Duvling
Margareta Stenström
Johan Wigrup
Ulla Wallin
Marcus Zadenius

Patrik Wilhelmsson (insynsplats)

Delphine Thörnblad (insynsplats)
Eva Sjöholm (insynsplats)
Ann-Louise Danielsson (insynsplats)

Ej närvarande ledamöter
Anders Svärd
Malin Olsson

Ej närvarande ersättare
Sebastian Lundgren

Övriga
Kerstin Lingebrant
Susanne Ahlberg
Anna Fritzheimer
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1. Återrapportering
Grupparbete
Tilläggsval av grupper:
Centrum för kunskap, kultur och fritid
Dephine Thörnblad
Wiveka Krantz
Skolplan
Anna Berg von Linde
Ann Böndergaard
Anders Nilsson
Marie Ihrblad
Vård- och omsorgsplan
Margareta Stenström
Ulla Wallin
Claes Hallberg förklarar att, trots tidigare besked om arvode, fråga nu
uppkommit angående arvodering vid gruppernas egna möten. Han uppmanar
grupperna att ha så få möten som möjligt till dess att frågan är uppklarad.
För att få arvodering krävs att det förs minnesanteckningar.
Marcus Zadenius, som sitter i gruppen för Vård- och omsorgsplan, undrar
vem som är målgruppen för planen och om arbetsgruppen kan få hjälp av
tjänstemännen att ta fram underlag. Claes Hallberg svarar att planen riktar
sig såväl till medborgarna som verksamheten samt att tjänstemännen finns
till förfogande.
Claes Hallberg uppger att planerna inte måste vara klara under det första
kvartalet 2011 men att det är en målsättning.
Besök på de särskilda boendena
Åsgården
Politikerna blev väl mottagna och fick en rundvandring på de olika
avdelningarna. De fick möjlighet att prata med de boende som framförde att
de trivdes på Åsgården. Personalen framförde önskemål om utökad personal
och höjda löner. Föreståndaren önskade en hund i vården. Därtill önskade
hon ett tillagningskök så att de skulle kunna laga mat med färska råvaror i
stället för halvfabrikat. Många i personalen har arbetat länge inom vården
och fråga uppkom hur man kan få personalen mer rörlig på
arbetsmarknaden.
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Ängslyckan
Synpunkt framfördes att det var svårt att få ut de äldre på aktiviteter. De
boende uppskattade maten och personalen. Personalen önskade nya möbler.
Politikerna som besökte Ängslyckan observerade att det var flera rum som
stod tomma. Vidare har det skett en positiv förändring av synen på dementa.
Politikerna upplevde också ett positivt lugn på demensavdelningen.

2. Val av representanter till ”Rådet för folkhälso- och
brottsförebyggande arbete” och ”Rådet för
funktionshindrade och pensionärer”
Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete
Den politiska majoriteten föreslår Marcus Zadenius till ledamot i rådet,
tillika ordförande.
Oppositionen föreslår Malin Olsson till ersättare i rådet.
Beslut
Välfärdsberedningen beslutar att till Kommunfullmäktige föreslå Marcus
Zadenius och Malin Olsson till ordinarie ledamot och ordförande respektive
ersättare i rådet.
Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Den politiska majoriteten föreslår Claes Hallberg till ledamot i rådet, tillika
ordförande.
Oppositionen föreslår Eva Olofsson till ersättare i rådet.
Beslut
Välfärdsberedningen beslutar att till Kommunfullmäktige föreslå Claes
Hallberg och Eva Olofsson till ordinarie ledamot och ordförande respektive
ersättare i rådet.

3. Övrigt
Claes Hallberg uppger att Välfärdsberedningen ska tänka i nya banor i
förhållande till den gamla nämndsstrukturen, både vad gäller arbetsuppgifter
och arbetsmetoder. Det ska vara högt i tak och öppen klimat. Beredningen
behöver inte vara enig för att lämna ifrån sig ett ärende.
Beredningen ska inte arbeta med verksamhetsspecifika frågor utan arbeta
med kvalitetsfrågor. Beredningens arbete går ut på att blicka in i framtiden
och göra omvärldsanalyser. Beredningen ska hålla kontakten med
medborgarna genom dialoger. När beredningen träffar medborgare är de
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politiker, inte partipolitiker. Alla behövs och i det perspektivet är det ingen
skillnad på ordinarie ledamöter, ersättare och insynsplatser.
Arbetsgrupperna ska återrapportera sina arbeten på Välfärdsberedningens
möten.
Nästa möte
Claes Hallberg föreslår att Välfärdsberedningens möte den 10 januari 2011
ställs in.
Välfärdsberedningen beslutar att ställa in mötet den 10 januari 2011.

4. Mötet avslutas

_______________________
Claes Hallberg, ordförande

_______________________
Anna Fritzheimer

