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Lokal Strået, kl 13.30 – 15.20
Birgitta Jönsson (S), ordförande
Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C), vice ordförande
Ej tjänstgörande ersättare:
Bengt Jönsson (S)
Johanna Hedin (C)
Insynsplatser:
Ingrid Ekström (SD)
Pernilla Ekelund (FP)

Övriga deltagare

Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef Fritid
Johan Collijn, strategisk ekonom, §§ 1-2
Josefine Gunnarsson, ekonom

Utses att justera

Agnetha Persson

Justeringens tid och plats

Staben, 2011-02-17, kl 15.00
Paragrafer

Sekreterare

Björn Svensson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Agnetha Persson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§1

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut

Justerandes sign

•

Dagordningen godkännes.

•

Till justerare utses Agnetha Persson.
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Dnr 14-2011

Årsredovisning 2010 för välfärdsutskottets verksamheter
Sammanfattning
Förvaltningen har sammanställt en ekonomisk årsredovisning för välfärdsutskottets
verksamheter för 2010. Resultatet är ett underskott på drygt 2 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige ska i april fatta beslut om årsredovisningen för hela
kommunen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010 för välfärdsutskottet
Välfärdsutskottets beslut
•

Informationen noteras.

Expediering:
Kommunförvaltningen (JCN, JEGN)

Justerandes sign
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Dnr 50-2011

Granskning av hemvården
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Svalövs kommun genomfört
en granskning av Hemvården med syfte att bedöma om välfärds- och
myndighetsutskottet har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll över
hemvården.
I utredningen framkommer ett antal synpunkter, bl.a. avseende målstyrningen av
verksamheten och samverkan mellan biståndshandläggare och hemvården, som
revisionen vill ha kommunstyrelsens svar på senast 2010-03-28. Produktionschef
Lars Wästberg har skrivit ett yttrande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från produktionschef Lars Wästberg, daterad 2011-02-02
Skrivelse från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2011-01-19
Granskningsrapport från Ernst & Young, januari 2011
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Kommunstyrelsen antar föreliggande förslag till yttrande som sitt eget.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Kommunförvaltningens yttrande och revisionens granskningsrapport
noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen
Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 685 2010

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och
omsorg
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.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och nämndsekreterare
Karolina Larsson, daterad 2011-02-04
Välfärdsutskottets beslut
•

Inlämnade kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 4 2010, godkänns och överlämnas till
kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Expediering:
Revisorerna i Svalöv
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 310-2011

Motion, Skyndsamt inrättande av äldrepedagog i Svalövs kommun
Sammanfattning
Sten Johansson (KD) har lämnat in en motion som gäller inrättande av en
äldrepedagogtjänst i Svalövs kommun.
I motionen föreslås att kommunen ska satsa på en äldrepedagogtjänst fr.o.m.
2010-11-01 eller senast fr.o.m. 2011-01-01.
Välfärdsutskottet har fått motionen på remiss.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande, daterat 2011-02-09
Förvaltningens yttrande, daterat 2011-01-21
Remittering av motion från kommunfullmäktige till välfärdsutskottet, daterad 201005-03
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-04-26, § 60
Motion från Sten Johansson (KD), daterad 2010-04-09
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens
eget.
Birgitta Jönssons (S) och Olof Röstins (M) förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.
Agnetha Perssons (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen bifalles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons m fl yrkande, vad gäller beslut i
kommunstyrelsen och finner att välfärdsutskottet antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons m fl och Agnetha
Perssons yrkanden, och finner att välfärdsutskottet antar Birgitta Jönssons m fl
yrkande.
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Justerandes sign

Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

Reservation
Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Dnr 410-2010

Motion, Köttfri dag
Sammanfattning
Jenny A Wenhammar (MP) har lämnat in en motion med förslag att det en dag i
veckan ska erbjudas helt vegetarisk meny i de kommunala köken, en s.k. köttfri dag.
Detta med hänvisning till klimatet, hälsan samt miljön. Barn och vuxna behöver,
enligt motionen, ges möjlighet att prova på vällagad vegetarisk mat i förskolan,
skolan och inom äldreomsorgen.
Motionen föreslår:
-

Att det en dag varje vecka erbjuds en helt vegetarisk meny i de kommunala
köken.

Välfärdsutskottet har fått motionen för yttrande.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande, daterat 2011-02-09
Kommunförvaltningens yttrande över motionen, daterad 2010-12-03
Remittering av motion, daterad 2010-06-07
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-05-31 § 75
Jenny Wenhammars (MP) motion, daterad 2010-05-17
Yrkande
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Välfärdsutskottets
ordförandes förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Motionen anses
besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons yrkanden, och finner att
välfärdsutskottet antar dem.
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Justerandes sign

Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Utdragsbestyrkande
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Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 935-2010

Skrivelse från Tågarps AIK angående idrottsplatsen m m i Tågarp
Sammanfattning
Tågarps AIK har inkommit med en skrivelse där man bl.a. har synpunkter på hur
skötseln av idrottsplatsen ska fungera.
I samband med stora besparingar 1993 – 1995 beslutade fritidsnämnden att dra in en
idrottsplatsvaktmästartjänst. Diskussioner fördes då med fotbollsföreningarna i
kommunen om olika scenarier. Slutligen träffades överenskommelse om att
föreningarna skulle svara för gräsklippning, linjering av planerna, skötsel av
kringytor och planteringar på anläggningen. Kommunen köpte in gräsklippare och
annan utrustning som behövdes för uppdraget. Kommunen tog också ekonomsikt
ansvar för årlig service och reparationer av gräsklippare samt linjeringsmaskiner och
färg till dessa. Sedan tidigare ansvarade kommunen för inköp och underhåll av
fotbollsmål etc samt för driftskostnaderna och underhåll av
omklädnadsbyggnaderna.
Det upprättades ett avtal mellan kommunen (dåvarande fritidsnämnden) och Tågarps
AIK för perioden 1993-04-01 – 1995-03-31. Föreningen fick ett driftsbidrag för
skötseln som 1993 uppgick till 12 900 kronor. Efter avtalsperiodens utgång gjordes
avstämningar med föreningarna och överenskommelse träffades om att fortsätta på
den inslagna vägen. Parterna var muntligen överens om att prolongera de gamla
avtalen och båda parter agerade utifrån detta. Nu i efterhand kan det konstateras att
det var ett misstag att det inte skrevs nya avtal då. Båda parter har arbetat och agerat
utifrån det prolongerade avtalet fram till 2007 när de nya föreningsbidragsreglerna
infördes.
I samband med framtagandet av förslaget till nya regler var föreningarna delaktiga
och arbetet bedrevs i fokusgrupper. Kontentan av det hela blev att aktivitetsbidraget
höjdes kraftigt och att det årliga driftsbidraget till fotbollsföreningarna drogs in.
Samtliga föreningar accepterade detta tillvägagångssätt och ännu en gång hade
justeringar gjorts utifrån den ursprungliga överenskommelsen. Parterna agerade
fortsatt utifrån att det fanns en överenskommelse om villkoren. För tre av
fotbollsföreningarna blev det ekonomiska utfallet av de nya bidragsreglerna negativt
och en av dessa var Tågarps AIK. Kultur- och utbildningsnämnden träffade då avtal
med föreningarna och kompenserade dessa tre föreningar genom att under 3 år
betala ut bidrag som för första året motsvarade den beräknade ”förlust” som
föreningen gjorde p.g.a. ändringen i bidragsreglerna. Enligt avtalet skulle bidraget
fasas ut och minskas med en tredjedel om året och den sista utbetalningen gjordes
under 2009.
Tågarps AIK hade under ett antal år fram till och med 2009 en överenskommelse
med teknik och serviceförvaltningen om att mot ersättning svara för skötseln av
grönytor och Torget i Tågarp. På så sätt fick man extra pengar till att finansiera en
del av vaktmästartjänsten som även ansvarade för skötseln av idrottsplatsen. Avtalet
sades upp i samband med att Teknik och service gjorde en upphandling av
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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grönyteskötseln inför säsongen 2010. Förfrågningsunderlaget var utformat på ett
sådant sätt att det var omöjligt för föreningen att lägga anbud och på så vis gick
Tågarps AIK miste om uppdraget. Den ekonomiska konsekvensen är inte svår att
förstå. Föreningen tappade dels det riktade bidraget för skötseln av idrottsplatsen
(bidraget fasades ut som nämnts ovan) och dels intäkten för skötseln av
grönområdena i Tågarp. Detta fick till följd att man inte kunde finansiera
vaktmästartjänsten och därigenom hade svårt att klara av skötseln av idrottsplatsen.
Under 2010 lyckades man dock på olika sätt fullfölja uppdraget.
I skrivelsen nämns även ersättningen för bibliotekssamarbetet. Idag finns ett avtal
som upprättats mellan Svalövs huvudbibliotek och föreningen. Avtalet reglerar
parternas åtagande för den bokutlåningsstation som inrättades i Tågarp i samband
med att bokbussen lades ner någon gång i mitten av 90-talet.
I skrivelsen nämns även det avtal som rör fritidsgården och som är upprättat mellan
verksamhetsområde Billeberga och föreningen. Detta avtal reglerar parternas
åtagande för fritidsgården. Avtalet kom till när kultur- och utbildningsnämnden
fattade beslut om att lägga ner den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Tågarp i
mitten av 90-talet.
Det är viktigt att markera att Tågarps AIK tog på sig ett stort ansvar för att bibehålla
servicenivån för invånarna när kommunen stod inför stora sparbeting i mitten av 90talet.
Föreningarnas ekonomi har generellt sett försämrats de senaste åren, vilket även
drabbat Tågarps AIK. Det finns flera orsaker till detta men bland annat har
intäkterna från Bingo och Bingolotto minskat drastiskt. Allt detta sammantaget har
bidragit till att Tågarps AIK hamnat i en ekonomisk kris. För det senaste
verksamhetsåret redovisas ett negativt ekonomiskt resultat. Styrelsen tvingas därför
att se över alla möjligheter för vända den ekonomiska trenden.
Skrivelsen från Tågarps AIK måste ses i ljuset av ovanstående bakgrundsbeskrivning. Det finns således många samverkande faktorer som bidragit till att
föreningen hamnat i en besvärlig situation.
Kommunens förutsättningar och ställningstaganden framöver Kommunens
kostnader för Tågarps idrottsplats och Tågarps fritidsgård 2010 uppgick till 237 000
kronor. Föreningen disponerar omklädningsrum i källaren på fritidsgården samt
halva ovanvåningen för fritidsgårdsverksamhet. Den andra delen av ovanvåningen
hyrs ut till Billeberga/Sireköpinge församling och används som församlingshem.
Inför 2011 görs inga nerdragningar men bortsett från uppräkning för ökade
hyreskostnader görs heller ingen utökning av driftsbudgeten. Det finns därför inget
utrymme inom befintlig budget att avsätta pengar för ett driftsbidrag eller liknande. I
detta sammanhang måste man också vara medveten om att det finns ytterligare 4
fotbollsföreningar som kommer att ställa motsvarande krav om någon annan
förening skulle få ett extra bidrag. Dessutom skulle det påverka det driftsbidrag som
betalas ut till Föreningen Kågeröd idrottsplats som äger och har driftsansvaret för
idrottsplatsen i Kågeröd. Deras bidrag har en koppling till genomsnittskostnaden för
de kommunalt ägda idrottsplatserna.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

2011-02-15

Sida

12
(15)

Utan att ha detaljgranskat ett tänkt utfall kan konstateras att kostnaderna för
idrottsplatserna sannolikt skulle öka med minst 100 000 kronor om avsteg görs från
nuvarande ordning. Frågan ställs då också på sin spets om andra föreningar, som
idag äger sina anläggningar och inte heller får något driftsbidrag för daglig skötsel
av dessa ställer krav på lika villkor som fotbollsföreningarna. Ett undantag från
nuvarande system bedöms kunna få omfattande konsekvenser för bidragsgivningen
generellt sett i kommunen.
Det förefaller mycket svårt att snabbt kunna komma fram till ett konkret
ställningstagande i frågan. Det är trots allt bara knappt två månader tills fotbollssäsongen drar igång. Det gäller därför att dels hitta en kortsiktig lösning för
innevarande år och att parallellt arbeta för en långsiktigt hållbar lösning. Detta måste
ske i en nära dialog med föreningen. Undertecknad har tagit vissa
underhandskontakter med kommunens arbetsmarknadsenhet. Det är tänkbart att det
skulle kunna gå att finna en lösning för skötseln av idrottsplatsen under innevarande
år. Det bygger dock på att Tågarps AIK är berett att ta ansvar för den eller de
personer som skulle kunna utföra uppdraget. Finansieringen för personen skulle
kunna lösas inom befintlig budget för arbetsmarknadsåtgärder. Övriga kostnader för
bensin etc. skulle dock föreningen behöva stå för på samma sätt som de övriga
fotbollsföreningarna.
Det är också angeläget att understryka att föreningen väckt frågan under hösten och
att man sedan formulerat sig i en skrivelse som lämnades in till kommunen den 6
december. Välfärdsutskottet hade då inte möjlighet att få med ärendet på sitt sista
möte för året. Sammanträdet i januari ställdes in och därför är det först nu som frågan kan tas upp i utskottet. Föreningen kan därför inte lastas för att ärendet kommer
upp först nu.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-02-11
Välfärdsutskottets protokoll 2010-12-16 § 49
Skrivelse från Tågarps AIK, daterad 2010-12-06
Välfärdsutskottets beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att tillsammans med föreningen diskutera
olika alternativ för att komma fram till en både kort- och långsiktig lösning
av det uppkomna problemet.

Expediering:
Tågarps AIK
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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Dnr 104-2011

Försäljning av fritidsstugan i Axelvold (Axelvold 1:48 och 1:89)
Sammanfattning
Verksamhetschef Björn Svensson informerade på välfärdsutskottets sammanträde,
2010-09-14 § 36, att det kan bli aktuellt med en försäljning av fritidsstugan i
Axelvold eftersom föreningen Axelvolds IK som har nyttjat lokalen har lagt ned sin
verksamhet. En försäljning är nu aktuell.
Beslutsunderlag
Välfärdsutskottets protokoll 2010-09-14 § 36
Välfärdsutskottets beslut
•

Kommunförvaltningen uppdras att sälja fritidsstugan i Axelvold.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN, TSN)
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Dnr 39-2010

Val av ledamöter till rådet för funktionshindrade och
pensionärer
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Med ändring av välfärdsutskottets beslut 2010-12-16, § 52 , väljs
Agnetha Persson (C) till ersättare i rådet för funktionshindrade och
pensionärer istället för Johanna Hedin (C).

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Information
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:

- Investors in People - Vård och omsorg har erhållit certifiering enligt
-

konceptet (Dnr 928-2010)
Yttrande till Socialstyrelsen angående bemanningen på Solgårdens
demensenheter (Dnr 922-2010)
Beslut från Socialstyrelsen angående inrapporterat ej verkställt beslut enligt
28 f § LSS (Dnr 39-2011)
Anmälan enligt Lex Maria, daterad 2011-01-15 (Dnr 83-2011)
Beslut från Barn- och elevombudet, anmälan om kränkande behandling m.m.
på Parkskolan (Dnr 139-2010)
Träff med välfärdsberedningens presidium, kommunstyrelsens presidium,
AB SvalövsLokalers presidium och Magasin A angående lokalbehov för
skolor m.m. i Svalövs tätort (Dnr. 529-2009)
Brand på Linåkerskolan 2011-01-30
Teckomatorps Crossteam (Dnr 280-2010)
Kyrkvångens Förskola första spadtaget tas den 1 mars kl. 11.00 (Dnr 4282009)
Gruppboendet vid Solgården kommer igång i slutet av februari början av
mars. (Dnr 157-2010)

Välfärdsutskottets beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

