Välfärdsutskottet
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Plats och tid

Lokal Strået, kl. 11.00 – 12.00
Ajournering: kl. 11.45 – 11.50

Beslutande

Birgitta Jönsson (S), ordförande
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Insynsplats

Övriga deltagare

Utses att justera

Justeringens tid och plats
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Torsten Vigre (M)
Johanna Hedin (C)
Ingrid Ekström (SD)
Pernilla Ekelund (FP)

Lars Wästberg, produktionschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Christer Laurell (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande

Olof Röstin

Kommunförvaltningen 2012-07-05 kl. 12.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Justerande

Birgitta Jönsson

Olof Röstin
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-07-04

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen
Karolina Larsson
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§ 31

Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Olof Röstin utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

4 (6)

2012-07-04

§ 32

Dnr: 355-2012

Upprustning av idrottsanläggningar - Konstgräsplaner
Sammanfattning
I den strategiska budgeten för 2012 har kommunfullmäktige beslutat att avsätta 4
miljoner kronor för upprustning av idrottsanläggningar. Huvudavsikten med
investeringen har av politikerna i olika sammanhang framförts vara att anlägga en
konstgräsplan i kommunen.
2011-05-25 träffade kommunledningen de föreningar som förklarat sig villiga att
engagera sig i frågan. En arbetsgrupp med representanter från Föreningen Kågeröds
Idrottsplats, Svalövs BK, Teckomatorps SK samt Röstånga IS bildades. Syftet med
arbetsgruppen var att få föreningarna att gemensamt verka för att på olika sätt kunna
dra nytta av kommunens beslut att avsätta 4 miljoner kr för upprustning av
idrottsanläggningar. Föreningarna skulle aktivt söka bidrag från olika håll för att i
största möjliga mån kunna växla upp de avsatta pengarna och på så sätt få ut mer.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-10 § 72 att välfärdsutskottet skulle utgöra
politisk styrgrupp för projektet med konstgräsplan. Styrgruppen träffade 2012-04-26
representanter för föreningarna. Vid detta möte gavs en nulägesrapport kring den
externa finansieringen av projektet, som i dagsläget inte är helt klar.
Kommunförvaltningen har i en skrivelse redogjort för de olika fotbollsföreningarnas
intresse av en konstgräsplan, förutsättningarna för anläggande av en konstgräsplan
på respektive ort samt andra praktiska förutsättningar. I skrivelsen beskriver också
förvaltningen att det i dagsläget är aktuellt med en konstgräsplan i kommunen med
de ekonomiska förutsättningar som finns. Var i kommunen planen ska ligga är ett
beslut som slutligen fattas av kommunen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-06-13
Kommunstyrelsens protokoll 2012-04-10 § 72
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S): En konstgräsplan anläggs i Teckomatorp. Teckomatorps SK får
i uppdrag att söka den externa finansiering som finns för att anlägga
konstgräsplanen. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla entreprenaden av
konstgräsplanen. Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal angående skötseln av
planen med Teckomatorps SK. Förvaltningen ska till september månads
välfärdsutskott återkomma med kostnader för drift och underhåll av
konstgräsplanen. Svalövs kommun ska fördela tiderna så att alla fotbollsklubbarna
har möjlighet att nyttja konstgräsplanen.
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Agnetha Persson (C): Yrkar avslag på Birgitta Jönssons yrkande och yrkar som
förstahandsyrkande: Investeringsbudgeten för 2012 tillförs 4 mkr för ytterligare en
konstgräsplan. Förvaltningen uppdras upphandla entreprenad för konstgräsplaner i
Svalöv och Teckomatorp, att anläggas under hösten 2012. Förvaltningen uppdras att
återkomma med förslag till finansiering. Svalövs BK och Teckomatorps SK
uppmanas att enas om delad ansökan till Färs och Frosta sparbanksstiftelse.
Agnetha Persson (C): Andrahandsyrkande: Investeringsmedel i budget 2012 för
konstgräsplan på 4 mkr, överförs till investeringsbudget 2013. Investeringsbudget
2013 tillförs 4 mkr för konstgräsplan. Förvaltningen uppdras upphandla entreprenad
för konstgräsplaner i Svalöv och Teckomatorp, att anläggas under sommarhalvåret
2013. Förvaltningen uppdras att återkomma med förslag till finansiering. Svalövs
BK och Teckomatorps SK uppmanas att enas om delad ansökan till Färs och Frosta
sparbanksstiftelse.
___________________________________________________________________
Ajournering kl. 11.45 – 11.50
___________________________________________________________________

Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på sitt eget yrkande gentemot Agnetha
Perssons förstahandsyrkande och finner att utskottet antar ordförandes yrkande
framför Agnetha Perssons förstahandsyrkande.
Omröstning begärs. Välfärdsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandes yrkande.
Nej-röst för Agnetha Perssons yrkande.
Omröstningsresultat:
Med 2 röster mot 1 beslutar välfärdsutskottet att anta ordförandes yrkande framför
Agnetha Perssons förstahandsyrkande.

Ledamot
Birgitta Jönsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)

Ja-röst
x
x

Nej-röst

x

Ordförande ställer sedan proposition på sitt yrkande gentemot Agnetha Perssons
andrahandsyrkande och finner att utskottet antar ordförandes yrkande.
Omröstning begärs. Välfärdsutskottet godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för ordförandes yrkande.
Nej-röst för Agnetha Perssons yrkande.
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Omröstningsresultat:
Med 2 röster mot 1 beslutar välfärdsutskottet att anta ordförandes yrkande.

Ledamot
Birgitta Jönsson (S)
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)

Ja-röst
x
x

Nej-röst

x

Välfärdsutskottets beslut
•
•
•
•
•
•

En konstgräsplan anläggs i Teckomatorp.
Teckomatorps SK får i uppdrag att söka den externa finansiering som
finns för att anlägga konstgräsplanen.
Förvaltningen får i uppdrag att upphandla entreprenaden av
konstgräsplanen.
Förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal angående skötseln av planen
med Teckomatorps SK.
Förvaltningen ska till september månads välfärdsutskott återkomma med
kostnader för drift och underhåll av konstgräsplanen.
Svalövs kommun ska fördela tiderna så att alla fotbollsklubbarna har
möjlighet att nyttja konstgräsplanen.

Reservation
Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.
Protokollsanteckning från Pernilla Ekelund (FP)
Planen för idrotts- och fritidsområdet i Svalöv måste vara klar innan man anlägger en
konstgräsplan eller vidtar andra åtgärder. Därför anser Folkpartiet det vara korrekt
att i nuläget anlägga konstgräsplan i Teckomatorp.
Expediering:
Teckomatorps SK
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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