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Lokal Strået kl 13.30 – 15.00
Birgitta Jönsson (S) ordförande
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Bengt Jönsson (S) icke tjänstgörande ersättare
Torsten Vigre (M) icke tjänstgörande ersättare
Johanna Hedin (C) icke tjänstgörande ersättare
Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef fritid
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Cathrin Mårtensson, enhetschef
Annelien van der Tang, bibliotekarie § 45

Utses att justera

Olof Röstin

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Olof Röstin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 43

Utseende av justerare och fastställande av dagordningen
Välfärdsutskottets beslut
• Ärendet ”Motion, Utredning angående kostnader för barnomsorg för arbetslösa
och föräldralediga” utgår.
• Olof Röstin utses att justera protokollet
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§ 44

Dnr: 52-2010

Information
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
-

Välfärdsutskottets verksamheter
Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg för äldre
(Dnr: 874-2010)
Köstatistik barnomsorg (Dnr: 545-2010)
Beslut från Skolinspektionen angående anmälan av
Centralskolan/särskolan (Dnr: 479-2010)
Beslut från Skolinspektionen angående anmälan om trafikförhållandena
efter ändrad placering av skolskjutshållplats i Svalövs kommun (Dnr: 7902010)
Beslut från Skolinspektionen angående anmälan om schemaändring vid
grundskolan Linåkerskolan (Dnr: 789-2010)

Enhetschefen inom vård och omsorg Cathrin Mårtensson informerar om:
-

Mobilt team inom LSS (Dnr: 853-2010)

Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:
-

Badet i Röstånga
Tillbud Röstånga gymnastiksal
Idrottspolitiskt positionspapper från Sveriges Kommuner och Landsting
Landskamp i innebandy i Kågeröd

Nämndsekreterare Karolina Larsson informerar om:
-

Sammanträdestider för välfärdsutskottet 2011. Kommunstyrelsen fattade
2010-11-15 § 169 beslut om att välfärdsutskottet sammanträden år 2011
avhålles: 18/1, 15/2, 8/3, 19/4, 10/5, 8/6, 19/7, 16/8, 13/9, 18/10, 8/11 och
6/12 kl. 13.30 (Dnr: 758-2010)

Välfärdsutskottets beslut
• Informationen noteras
• Sammanträdet som är planerat till den 19/7 utgår
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§ 45

Dnr: 56-2010

Särskilda insatser och projekt 2010 - Ansökan om projektmedel för
genomförande av försöksverksamhet kring digital infrastruktur
Skåne
Sammanfattning
Med stöd av Svenska Filminstitutet och Enheten för regional utveckling inom
Region Skåne har Film i Skåne under våren 2010 genomfört ett pilotprojekt för att
starta upp försöksverksamhet kring den digitala teknikens användningsområde.
Projektet har genomförts i kommunerna Höganäs, Svalöv och Skurup. Detta har
resulterat i konkreta förslag kring försöksverksamheten.
1. Gemensamma föreläsningar för Skurups och Fridhems Folkhögskola
2. Samarbete med Barn- och Ungdomsfilmfestival i Malmö. Eleverna i Svalövs
kommun erbjuds möjligheter att se en av festivalens filmer på kulturhuset i Svalöv
och därefter delta i samtal med filmens regissör
3. Digitalt sända författarprogram med efterföljande samtal, ett samarbete mellan
Svalövs bibliotek och Kultur Skurup.
Tillsammans med Film i Skåne planeras dessa aktiviteter att genomföras under
våren 2011.
För att det ska vara möjligt att genomföra försöksverksamhet med dubbelriktade
visningar i Kulturhuset i Svalöv, behöver en fiberanslutning av detta göras. Denna
kan också komma till användning för många andra evenemang framöver såsom
politiska debatter, konferenser, föreläsningar, fortbildning av olika yrkesgrupper
m.m.
Fiberanslutningen kräver gräv- och återställningsarbeten, kanalisation, fiberkabel,
aktiv utrustning och anslutning/abonnemang av Internet-kapacitet. Genom att
fastighetsägaren till Södra Svalöv 6:81 kan medverka i arbetet med grävning m m,
kan kostnaderna hållas nere, och bedöms till maximalt 40 000 kr inklusive aktiv
utrustning. Ansökan omfattar inte de löpande kostnaderna för abonnemang.
Eftersom det är stora datamängder som överförs, är det nödvändigt med ett separat
abonnemang för ändamålet.
Kommunstyrelsen beslöt den 7 december 2009, § 160, att uppdra åt
kommunförvaltningen att senast till kommunstyrelsens sammanträde i februari
2010 presentera förslag inom de tre insatsområdena (Arbetsmarknad och
näringsliv, Tillväxt och samhällsbyggnad, Säkra och utveckla välfärden) om totalt
6 miljoner kr. Vid detta sammanträde beslutade sedan kommunstyrelsen om ett
stort antal insatser. Ytterligare beslut har fattats senare. Bl a beslutade
kommunstyrelsen 2010-06-07, § 124, om medverkan i samarbetsprojekt med
Kulturhuset för att möjliggöra en satsning inom främst filmområdet för barn- och
ungdomar.
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Beslutsunderlag
Rapport: Pilotprojekt digital infrastruktur Skåne
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2010-11-11
Välfärdsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
• 40 000 kr beviljas för anslutning av fiber till Kulturhuset för möjliggörande av
genomförande av samarbetsprojekt med Film i Skåne, att utgå ur det särskilda
projektmedelsanslaget 2010.
Expediering:
Kommunstyrelsen
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