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Lokal Strået, kl 13.30 – 14.30

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

Bengt Jönsson (S), icke tjänstgörande ersättare
Ingrid Ekström (SD), insynsplats
Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef Fritid
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Yvonne Haglund, vårdplanerare §§ 11-12a
Mona Hirche, verksamhetschef §§ 11-12a

Utses att justera

Agnetha Persson (C)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration 2011-03-08 kl. 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Agnetha Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2011-03-08

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen

Underskrift

Karolina Larsson

Utdragsbestyrkande
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2011-03-08

§ 11

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

Agnetha Persson (C) utses att justera protokollet.
Information tas upp som första ärende.

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 12

Information
Vårdplanerare Yvonne Haglund informerar om:
a) Uppsökande verksamhet i Svalövs kommun, redovisning av resultat för personer
födda 1930 (Dnr: 225-2011)
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
b) Inbjudan till delregionalt kultursamverkansmöte (Dnr: 701-2010)
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
c) Skåneidrottens verksamhetsberättelse 2010 (Dnr: 229-2011)
d) Samtal med Tågarps AIK angående idrottsplatsen m.m. i Tågarp (Dnr: 9352010)
e) Takskada omklädningsrum Svalövs idrottsplats
f) Vattenläcka Svalövs idrottsplats
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr: 529-2009

Lokalbehov skolor i Svalövs tätort – ombyggnad av Centralskolan
Sammanfattning
Under lång tid har behovet av en renovering/ombyggnad av Centralskolan i Svalöv
diskuterats. I kommunens investeringsplan 2011 – 2014 finns avsatt 28 miljoner
kronor för ändamålet. Förutsättningarna har dock förändrats genom att kommunen
sålt sina fastigheter till AB SvalövsLokaler. För ombyggnaden av Centralskolan
innebär det att AB SvalövsLokaler kommer att finansiera själva ombyggnaden och
att Svalövs kommun får avsätta pengar i driftsbudgeten från och med 2012 för ökade
hyreskostnader. Ett försiktigt riktvärde brukar vara att hyreskostnaden uppgår till ca
10 % av byggkostnaden. Avsikten är att Månsaboskolan ska avvecklas efter
ombyggnaden och hur stor nettohyresökningen därför kommer att bli är ännu för
tidigt att uttala sig om. Frågan har aktualiserats i samband med budgetberedningen.
Produktionschefen har för välfärdsutskottet i januari redovisat det uppdrag som han
fått för att ta fram ett underlag för ombyggnad av Centralskolan som även ska belysa
en ombyggnad/renovering av Svalövs idrottshall. Även tankarna kring en
nybyggnation av huvudbibliotek med integrerat skolbibliotek och lokaler för
kulturskolans verksamhet har belysts i underlaget.
Välfärdsutskottet träffade 1 februari 2011 presidierna från kommunstyrelsen,
välfärdsberedningen och AB SvalövsLokaler där arkitekter presenterade de
idéskisser som tagits fram. Under överläggningarna gjordes förtydliganden kring
uppdraget. Man enades om att gå vidare med planeringen för en ombyggnad av
Centralskolan som ska dimensioneras för att även inrymma lokaler för de elever som
idag går på Månsaboskolan. Dessa båda skolor kommer således att ersättas med en
ny skola för samtliga elever i skolår F – 6 i centralorten. Det är välfärdsutskottet som
ansvarar för denna process. Man enades också om att det finns ett stort behov av att
åtgärda Svalövs idrottshall. Detta är dock ett projekt som kommer i en något senare
fas.
Beträffande de andra delarna i ombyggnadsprojektet som främst fokuserar på kultur
och bibliotek så har välfärdsberedningen fått i uppdrag att genomföra en
medborgardialog kring detta. Denna process är avskild från ombyggnaden av
Centralskolan, men kan komma att beröra omfattningen av en renovering eller
nybyggnation av Svalövs idrottshall. Denna medborgardialog avser beredningen att
genomföra under första halvåret 2011.
Produktionschefen har tillsammans med verksamhetscheferna för Svalöv Södra,
Svalöv Norra, Särskolan samt fritid gått igenom förutsättningarna för att kunna
bedriva skolverksamheten parallellt med en ombyggnation. Vidare har diskussioner
förts kring de avgränsningar som gjorts efter mötet mellan presidierna. Det skulle
vara olyckligt om man inte tar med ombyggnaden av den äldsta byggnaden (Gula
huset där Särskolan, matsalen, textilslöjdsal och en del andra lokaler finns) i en
första etapp. Andra avgränsningar som gjorts är att idrottshallen, matsal, skolbiblioJusterandes sign
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tek och kulturskola inte finns med i projektet. Den bedömning som gjorts är att
renoveringen/nybyggnationen av idrottshallen är nödvändig men kan senareläggas
något av ekonomiska skäl. Det är i detta sammanhang lämpligt att ta med skolans
matsal i denna fas för att uppnå synergieffekter i användningen av matsalen.
Medborgardialogen får sedan ta avstamp i frågan hur och om kulturskola och
bibliotek ska integreras i projektet.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och fritidschef Björn
Svensson, daterad 2011-03-01
Välfärdsutskottets beslut
•

AB SvalövsLokaler uppdras att projektera för en om- och tillbyggnad av
Centralskolan, som även ska ersätta nuvarande Månsaboskolan, med
planerad byggstart under 2012.

Expediering:
AB SvalövsLokaler

Justerandes sign
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§ 14

Dnr: 224-2011

Rutiner gällande genomförande av beslut "ej kvarboende till livets
slut" på särskilt boende med demensinriktning
Sammanfattning
Kvarboendeprincipen tillämpas inom särskilt boende i Svalövs kommun med
undantag för enheterna särskilt boende med demensinriktning. Där gäller
Socialnämndens beslut från 2000-04-27 § 58 ”ej kvarboende till livets slut”.
Kommunförvaltningen har tagit fram rutiner som ska göra det lättare att verkställa
beslutet om ej kvarboende på särskilt boende med demensinriktning.
Beslutsunderlag
Rutiner gällande genomförande av beslut ”ej kvarboende till livets slut” på särskilt
boende med demensinriktning”, daterade 2011-02-24
Tillägg till hyreskontrakt gällande Särskilt boende med demensinriktning, daterat
2011-02-24
Socialnämndens protokoll, 2000-04-27 § 58
Välfärdsutskottets beslut
•

Ärendet bordläggs och tas upp på nästa välfärdsutskott.

Expediering
Kommunförvaltningen (KHO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

