Välfärdsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Sida

2011-05-10

1(7)

Lokal Strået, kl 13.30 – 14.45
Ajournering: 14.15 – 14.25
Birgitta Jönsson (S) ordförande
Bengt Jönsson (S) tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M)
Johanna Hedin (C) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)

Ingrid Ekström (SD) insynsplats
Björn Svensson, verksamhetschef §§ 22 – 25, § 26 c) – j)
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Josefine Freij, ekonom
Johan Collijn, strategisk ekonom §§ 22 – 23, § 26
Inger Forsén, rektor §§ 22, 26
Kerstin Holgersson, verksamhetschef §§ 22, 26
Margareta Sandberg Jönsson, kulturchef §§ 22, 26

Utses att justera

Johanna Hedin (C)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration 2011-05-11 kl. 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Johanna Hedin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2011-05-10

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift

Karolina Larsson

Utdragsbestyrkande

22 - 26

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Välfärdsutskottet

2011-05-10

§ 22

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Johanna Hedin utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (7)

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Välfärdsutskottet

Sida

3 (7)

2011-05-10

§ 23

Dnr: 298-2011

Uppföljning av revisionens granskningar genomförda år 2009 Revisionsrapport 2010
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalövs kommun gjort en
uppföljning av 2009 års granskningar.
Kommunförvaltningen redovisar i en skrivelse de synpunkter som framkommit, och
förvaltningens kommentarer till dessa, avseende uppföljningen av den granskning
revisionen gjorde kring produktivitet och effektivitet inom myndighetsutskottet
välfärd och välfärdsutskottets verksamheter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-05-02
Skrivelse från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2011-03-16
Rapport från Ernst & Young, daterad mars 2011
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen antar kommunförvaltningens skrivelse som sin egen.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Revisionsrapporten och kommunstyrelsens yttrande noteras.

Expediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr: 463-2011

Tilläggsanslag för kostnader för återställning av Duveke
Motocrossbana
Sammanfattning
Det arrendeavtal som tecknats mellan Teckomatorps Crossteam och AB Dendera
Properties har sagts upp av markägaren. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade
innan avtalet tecknades att stå som ekonomisk garant för de förpliktelser som
arrendatorn ska svara för enligt avtalet. Av avtalet framgår att det rör sig om att de
jordmassor som schaktats upp på och kring banan ska planas ut. Gjutna
betongplattor ska avlägsnas. Vidare ska staket, bullerplank, tunnel, rör etc. avlägsnas
i samband med avflyttningen. Byggnaderna ska flyttas från platsen.
Teckomatorps Crossteam kommer att ha verksamhet på banan fram till och med
2011-06-20. Därefter ska avvecklingen påbörjas. Den styrelse som valdes på
föreningens årsmöte den 23 april och en interimsstyrelse har tillsatts i avvaktan på
ett nytt årsmöte. Med den tidigare styrelsen hade förvaltningen inlett samtal kring
avflyttningen och ansvarsfördelningen i samband med denna. Med den nya
interimsstyrelsen har ännu inga sådana samtal förts. Överenskommelsen med den
tidigare styrelsen var att föreningen ansvarade för försäljning och bortforsling av
byggnader, vattentankar och annat skrot samt att allt som står på hjul förs bort från
banan. Kommunen skulle koncentrera sig på att ta bort staket, bevattningsledningar
som ligger på marken och gjutna plattor, en tunnel samt för den schaktning som
krävs.
Genom projektanställningar har tre personer kunnat beredas anställning för att i
huvudsak arbeta med borttagning av det som kommunen ansvarar för. Det som
tillkommer utöver denna insats är främst kostnader för transporter och tippavgifter
samt köp av tjänst för schaktning. Kostnader för detta finns inte budgeterat. De
uppskattas till 400 000 kronor. Kostnaderna skulle kunna täckas efter beslut i
kommunstyrelsen om att bevilja välfärdsutskottet ett tilläggsanslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse från verksamhetschef Björn Svensson och produktionschef Lars Wästberg,
daterad 2011-05-04
Välfärdsutskottets beslut
•

•

Justerandes sign

Välfärdsutskottet anhåller om tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för att
täcka kostnaderna för den del av återställningen av Duveke
motorcrossbana som Svalövs kommun är ansvarig för.
Den exakta kostnaden för återställningen kommer att vara klar till
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Utdragsbestyrkande
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Expediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr: 460-2011

Ansökan om driftsbidrag för 2011 från föreningen Kågeröds
Idrottsplats
Sammanfattning
Föreningen Kågeröds Idrottsplats har kommit in med en ansökan om driftsbidrag för
2011 på totalt 361 500 kronor. Jämfört med övriga idrottsplatser som drivs i
kommunal regi är denna summa hög. Motsvarande kostnader för de kommunala
idrottsplatserna varierar mellan 125 000 och 200 000 kronor inklusive moms och
exklusive kapitalkostnader. I sin driftsbudgetkalkyl har föreningen inga
kapitalkostnader varför jämförelsen bör vara relevant. För 2010 beviljades Föreningen Kågeröds Idrottsplats driftsbidrag med totalt 192 000 kronor. Budgetmässigt
skulle motsvarande driftsbidrag för 2011 kunna räknas upp med 2 % vilket i så fall
innebär att driftsbidraget för 2011 skulle bli 196 000 kronor. Knutet till budgeten ska
132 000 kronor belasta kontot för idrottsanläggningar och resterande 64 000 kronor
kontot för riktat verksamhetsbidrag.
För att tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna från kommunens sida är det
lämpligt att teckna ett avtal om riktat verksamhetsbidrag med föreningen på 4 år
omfattande 2012 – 2015.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från verksamhetschef Björn Svensson och produktionschef Lars
Wästberg, daterad 2011-05-04
Ansökan från föreningen Kågeröds Idrottsplats, daterad 2011-03-30
Välfärdsutskottets beslut
•
•

Föreningen Kågeröds Idrottsplats beviljas driftsbidrag för 2011 med 196 000
kronor, varav 100 000 kronor betalats ut i förskott.
132 000 kronor belastar kontot för idrottsanläggningar och resterande 64 000
kronor kontot för riktat verksamhetsbidrag.

Expediering
Föreningen Kågeröds Idrottsplats
Kommunförvaltningen (BSN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Information
Ekonom Josefine Gunnarsson och strategisk ekonom Johan Collijn informerar om:
a) Ekonomisk uppföljning av välfärdsutskottets verksamheter per den 30 april
2011 (Dnr: 364-2011)
Verksamhetschef Kerstin Holgersson informerar om:
b) Socialstyrelsens beslut 2011-04-26 angående bemanningen av demensenheterna
på Solgården i Svalövs kommun (Dnr: 922-2010)
Rektor Inger Forsén informerar om:
c) Skolinspektionens skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Billeshögsskolan i
Svalövs kommun (Dnr: 159-2011)
Kulturchef Margareta Sandberg Jönsson informerar om:
d) Kulturplaner för Region Skåne och Nordvästra Skåne
e) Kommunalt kulturprogram för Svalövs kommun (Dnr: 314-2011)
f) Upphandling av gemensamt Biblioteks-Datasystem för Skåne Nordväst
g) Gemensam Biblioteks-WEBB för Skåne Nordväst
h) Den statliga satsningen biblioteken och den digitala delaktigheten
i) Pilotprojektet Digital infrastruktur i Skåne
j) Poem Express och skapande skola
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande

