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Lokal Strået, kl. 13.30 – 14.45

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

Ej tjänstgörande ersättare

Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)

Insynsplats

Ingrid Ekström (SD)
Pernilla Ekelund (FP)

Övriga deltagare

Sammanträdesdatum

Lars Wästberg, produktionschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Göran Torfgård, utvecklingsstrateg
Ann-Margret Nordbeck, rektor §§ 33-34 a)
Maj-Gull Wejderot, administrativ sekreterare §§ 33-34 a)
Lena Quittberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 33-34 a-b)
Susanne Nilsson, sjuksköterska §§ 33-34 a-b)
Kerstin Lingebrant, kvalitets- och myndighetschef §§ 33-34 a-c)
Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg §§ 33-34 a-c)

Utses att justera

Agnetha Persson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-08-29 kl. 08.30
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Agnetha Persson

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-08-28

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen
Karolina Larsson

Justerandes sign
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§ 33

Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Välfärdsutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Information
Rektor Ann-Margret Nordbeck och administrativ sekreterare Maj-Gull Wejderot
informerar om:
a) Pedagogisk omsorg.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Quittberg informerar om:
b) Ärende inom vård- och omsorg.
Kvalitets- och myndighetschef Kerstin Lingebrant och kvalitetsstrateg
Anna Fritzheimer informerar om:
c) Kriterier särskilda boenden (Dnr 678-2012).
Ledamot Olof Röstin informerar om:
d) Konferensen Kvalitetssäkrad välfärd.
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
e) Uppdrag till välfärdsutskottet angående matsal och idrottshall (Dnr 370-2012)
f) Konstgräsplan (Dnr 788-2012)
g) Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och Svalövs kommun 2012 –
välfärdsutskottets uppdrag (Dnr 238-2012)
h) Folkhälsoplan 2012 – välfärdsutskottets uppdrag (Dnr 239-2012)
i) Arbetsmiljöverkets inspektion av Bowlinghallen (Dnr 726-2012)
j) Tillsyn, vård och omsorg om äldre den 19 september 2012 (Dnr 720-2012)
k) Konferens den 10 september 2012 i Landskrona - kulturens betydelse för barn
och ungas utveckling.
Produktionschef Lars Wästberg och utvecklingsstrateg Göran Torfgård informerar
om:
l) Förslag om egna datorer till elever i årskurs 7 på Linåkerskolan.
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
m) Kommunens vård och omsorg: informationsdag den 5 oktober 2012 i Svalövs
folkets hus kl. 10 – 16.
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Dnr: 405-2012

Regional kulturplan för Skåne 2013-2015
Sammanfattning
Region Skåne har översänt preliminär Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 för
synpunkter/yttrande senast den 14 september 2012.
Region Skånes kulturnämnd beslutade 2011 att delta i den s.k.
kultursamverkansmodellen. Det innebär att Region Skåne fördelar statsbidrag för
regional kulturverksamhet baserat på en regional kulturplan som är framtagen i
samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet.
Region Skåne ber nu kommunernas kulturnämnder eller motsvarande om att yttra
sig över den preliminära kulturplanen.
Region Skånes kulturnämnd ber särskilt om synpunkter på följande områden:
•
•
•

Vad är era förslag till förändring i remissversionen av kulturplanen för
2013-2015?
Vad kommer ni att prioritera under planperioden?
Tankar kring samverkansformerna?

Kommunförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande. Förvaltningen ställer sig
positiv till den preliminära regionala kulturplanen 2013-2015 och har inga förslag till
förändring.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-08-13
Förslag till regional kulturplan 2013-2015, daterad 2012-06-13
Förfrågan om synpunkter på den preliminära regionala kulturplanen 2013-2015,
daterad 2012-06-14.
Välfärdsutskottets beslut
•

Välfärdsutskottet antar kommunförvaltningens skrivelse, daterad 2012-08-13,
som sin egen.

Välfärdsutskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen antar välfärdsutskottets skrivelse.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr: 383-2012

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och
omsorg 2012
Sammanfattning
Föreligger en sammanställning av gynnande ej verkställda beslut enligt 9 § lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (rapportering enligt 28 f-g §§
(LSS)) och ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL),
som har rapporterats till Socialstyrelsen.
Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
För kvartal 2 2012 finns inga beslut att rapportera.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-07-16.
Välfärdsutskottets beslut
•

Inlämnade kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 2 2012, godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Expediering:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr: 854-2012

Satsning på fritidsverksamhet för barn och ungdom
Sammanfattning
Kommunen driver ingen egen verksamhet för barn och ungdomar, utan det är
föreningarna som svarar för detta. Det är då framför allt i den ordinarie
föreningsverksamheten som barnen kan delta. På sportlovet arrangerar en del
föreningar extra aktiviteter utan att få någon ersättning för detta. Under skolornas
höstlov har något motsvarande hittills inte organiserats. Tendensen är att fler och
fler barn och ungdomar är hemma på höstlovet och det har funnits ganska lite
aktiviteter att delta i. Det finns således ett uppdämt behov av aktiviteter på höstlovet.
Ett sätt att möta detta kan vara att försöka engagera föreningarna att starta aktiviteter
dagtid under lovet.
En del av de kommunala anläggningar som används för barn och ungdomsverksamhet är också i behov av extraordinärt underhåll för att inte drabbas av
fuktskador. Det är främst en del dusch/våtrum på idrottsplatserna som skulle behöva
åtgärdas.
Förutsättningarna för spontanidrott utanför de ordinarie idrottsplatserna är tämligen
begränsade i kommunen. För främst de barn som inte är engagerade i
föreningsverksamhet är det viktigt att denna möjlighet finns. Detta är en angelägen
fråga att belysa, dock krävs det en hel del förarbete för att kunna göra rätt
bedömningar om behov och utformning.
Det finns tre motionsslingor i kommunen som används av såväl barn, ungdomar som
vuxna för spontanidrott. Motionsslingan i Svalöv är i behov av upprustning av
flisunderlaget. Idag är det av mycket dålig kvalitet med risk för skador på de som
motionerar på slingan.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-08-21.
Välfärdsutskottets beslut
•

•

Välfärdsutskottet anhåller hos kommunstyrelsen om ett extra anslag på totalt
150 000 kronor, under hösten 2012, för satsning på fritidsaktiviteter under
höstlovet, upprustning av duschrum på idrottsplatser samt renovering av
underlaget på motionsslingan i Svalöv.
Välfärdsutskottet uppdrar åt förvaltningen att under hösten göra en utredning om
behovet av anläggningar för spontanidrott i de olika kommundelarna.
Utredningen presenteras för utskottet senast i december 2012.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (BSN)
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

