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Sammanträdesdatum

Sida

2012-12-11

1(8)

Plats och tid

Helsingborg, Stadsbyggnadsförvaltningen, kl. 14.00 – 14.45

Beslutande

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

Insynsplats

Ingrid Ekström (SD)
Pernilla Ekelund (FP)

Övriga deltagare

Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Göran Torfgård, utvecklingsstrateg
Mari-Anne Kristensen, ekonom
Karolina Larsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Olof Röstin

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2012-12-13, kl. 13.30
Paragrafer

Sekreterare

Camilla Knobblock

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Olof Röstin

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

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-12-11

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen
Camilla Knobblock

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Välfärdsutskottets beslut

Justerandes sign

•

Olof Röstin utses att justera protokollet.

•

Motionerna ”Elevdatorer på Linåkerskolan” (dnr 575-2011) och ”Upprustning av
skoltoaletter” (dnr 645-2012) bordläggs.
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§ 63

Information
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
a) Köstatistik barnomsorg per den 15 november 2012 (dnr 259-2012).
b) Matematiksatsningen 2010 (dnr 25-2011) där Skolverket har beslutat att
godkänna inkommen ekonomisk uppföljning utan återbetalningskrav.
c) Datorer till Linåkerskolan har nu delats ut till eleverna i åk 7.
d) Utbildning inom vård- och omsorg har genomförts vid fyra tillfällen under
hösten 2012, där Lars Wästberg och utskottets ordförande Birgitta Jönsson har
medverkat.
Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:
e) Svalövs Bollklubb
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
f) Svalövs bowlinghall (dnr 726-2012)
g) Möte med representanter från Kulturskolans föräldraförening (dnr 1080-2012).
Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:
h) Förstärkt aktivitetsbidrag/projektbidrag till föreningsverksamhet 2012.
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 64

Dnr: 1216-2012

Anläggande av konstgräsplan i Svalövs tätort
Verksamhetschef Björn Svensson informerar om anläggande av konstgräsplan i
Svalövs tätort. Frågan lämnas över till utbildningsutskottet för behandling.
Välfärdsutskottets beslut
•

Ordförande får tillsammans med förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse
som lämnas till utbildningsutskottet.

Expediering:
Kommunförvaltningen (BSN, LWG)

Justerandes sign
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§ 65

Dnr: 1157-2012

Uppföljning av granskning avseende hemvården
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes i januari 2011 en
granskning av hemvården i Svalövs kommun. Granskningen visade att hemvården
bedriver en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten men att
styrningen och uppföljningen av välfärds- och myndighetsutskottet kan stärkas.
PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att genomföra en
uppföljning av granskningen i syfte att få svar på om välfärdsutskottet vidtagit
åtgärder för att förbättra styrning och uppföljning av hemvården.
Sedan granskningen av hemvården i januari 2011 har ett antal åtgärder, i enlighet
med revisionsrapportens synpunkter vidtagits eller påbörjats. Samtidigt har beslut
om ny förvaltningsorganisation tagits. Den nya organisationen som träder i kraft den
1 januari 2013 innebär en ökad tydlighet och enkelhet för medborgare och
medarbetare. Den nya organisationen förväntas underlätta samverkan mellan
yrkesgrupper och uppföljning av biståndsinsatser som utförs. Det arbete som har
påbörjats samt den nya organisationen, kommer att innebära att utskottets ansvar och
befogenheter för styrning och ledning av hemvården kommer att förbättras.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisions-PM, uppföljning av granskning avseende hemvården, daterad
2012-10-24.
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
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§ 66

Dnr: 1160-2012

Granskning av äldreomsorgen
Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna ska varje år i sin revisionsberättelse uttala sig i
frågan om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser samt enskilda förtroendevalda i
dessa. PwC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att granska styrning
och planering av äldreomsorgen. Revisionen konstaterar efter genomförd granskning
att det finns en utvecklad dialog mellan välfärdsutskottet och produktionen inom
Vård och omsorg. Revisionens bedömning är att välfärdsutskottet agerar aktivt
utifrån aktuell situation och information som erhålls från verksamheten.
Verksamhetsplanen är ändamålsenlig i sin utformning då denna baseras på beslutade
mål från kommunfullmäktige och uppdrag från utskottet.
Det finns ett brukarbaserat ersättningssystem. Revisionens bedömning är att det
finns möjligheter att ytterligare utveckla den brukarbaserade ersättningen inom
särskilt boende och demensvård. Verksamheten kommer under 2013 att undersöka
möjligheten att etablera en modell som tar hänsyn till det enskilda vårdbehovet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03
Revisionsrapport, granskning av äldreomsorgen, daterad 2012-10-24.
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
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§ 67

Dnr: 370-2012

Ny idrottshall i Svalövs tätort – politisk styrgrupp
Sammanfattning
Välfärdsutskottet har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med
SvalövsLokaler AB påbörja projekteringen för en ny idrottshall i Svalövs tätort.
Förvaltningen har påbörjat arbetet genom att ge en första information till
föreningarna som har intresse i en ny idrottshall. Dessa har uppmanats att lämna in
synpunkter till förvaltningen om vad som är viktigt att beakta för att deras
verksamhet ska fungera i den nya idrottshallen. Dessa synpunkter kommer att
redovisas för den politiska styrgruppen i samband med att lokalprogrammet för
idrottshallen tas fram. Utbildningsutskottet kommer att vara det politiska organ som
har ansvaret för idrottshallen när den är klar att tas i drift. Med tanke på att det är en
kommunstrategisk fråga att bestämma vilken inriktning en ny idrottshall ska få kan
det vara lämpligt att lyfta frågan kring vilket politiskt organ som ska vara styrgrupp i
projekteringsfasen och byggfasen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-15, § 154, att uppdra åt välfärdsutskottet att
tillsammans med AB SvalövsLokaler projektera för en ny idrottshall i Svalövs
tätort, utifrån den inriktning som presenterades för kommunstyrelsen 2012-09-10.
Välfärdsutskottet beslutade 2012-11-19, § 51, att uppdra åt förvaltningen att
tillsammans med SvalövsLokaler AB påbörja projekteringen för en ny idrottshall i
Svalövs tätort utifrån den inriktning som presenterades för kommunstyrelsen
2012-09-10. Vid välfärdsutskottets sammanträde diskuterades frågan om politisk
styrgrupp men något beslut fattades aldrig.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-12-03.
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för den nya
idrottshallen i Svalövs tätort.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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