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Lokal Strået, kl. 13.40 – 15.25
Ajournering kl. 14.40 – 14.55
Birgitta Jönsson (S), ordförande
Torsten Vigre (M), tjänstgörande ersättare för Olof Röstin (M)
Agnetha Persson (C)
Bengt Jönsson (S)

Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, fritidschef
Camilla Knobblock, nämndsekreterare
Agnetha Persson
Kommunförvaltningen 2012-10-25, kl. 11.00
Paragrafer

Sekreterare

Camilla Knobblock

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

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

Välfärdsutskottet
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Anslaget under tiden

2012-10-26 – 2012-11-19

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunförvaltningen
Camilla Knobblock

Justerandes sign
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§ 43

Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Agnetha Persson utses att justera protokollet.
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§ 44

Information
a) Information om verksamhetsplan vård- och omsorg utgår och kommer att tas
upp vid nästa sammanträde.
b) Information om anmälan enligt Lex Sarah utgår och kommer att tas upp vid
nästa sammanträde.
Produktionschef Lars Wästberg och nämndsekreterare Camilla Knobblock
informerar om:
c) Återrapportering Synpunkten (dnr 990-2012). För välfärdsutskottets del
redovisas totalt 19 synpunkter som har inkommit under årets tre första kvartal.
Framöver kommer synpunktsredovisningen att ske en gång i kvartalet. Om den
som lämnat en synpunkt vill ha svar ska svar lämnas inom 10 dagar.
Sammanlagt 10 synpunkter besvarades under den angivna tiden. Sju synpunkter
hade vid tidpunkten när listan togs fram inte avslutats. Idag är tre av dessa
synpunkter under handläggning. Synpunktshanteringen kommer åter att tas upp
vid nästa sammanträde.
Fritidschef Björn Svensson informerar om:
d) En sammanställning av de föreningar som anordnar aktiviteter under
höstlovet 2012 i Svalövs kommun.
e) Bowlinghallen där driftsäkerheten för kägelresningsmaskinerna är dålig med
driftsstörnignar som följd. Inköp av nya maskiner måste prioriteras i början av
2013.
f) Aktuellt med upphandling av skolskjuts.
g) Linåkerskolan vill tidigarelägga sin starttid till kl. 08.30, vilket även innebär en
tidigarelagd sluttid till kl. 15.30 istället för kl. 16 som idag. I den kommande
upphandlingen av skolskjuts ges möjlighet att eventuellt köpa in ytterligare en
buss.
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
h) Socialstyrelsens tillsyn den 7 november 2012 av bostad med särskild service för
vuxna enligt 9 § 9 LSS på Erik Ljungsgatans och Kvarngatans gruppbostad i
Svalövs kommun (dnr1016-2012).
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
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§ 45

Dnr: 940-2012

Uppföljning av 2010 års granskning
Sammanfattning
Ernst & Young har av de förtroendevalda revisionerna i Svalövs kommun fått i
uppdrag att genomföra en uppföljning av de granskningar som genomfördes 2010.
Revisionerna i Svalövs kommun uppdrog till Ernst & Young att genomföra en
granskning av välfärds- och myndighetsutskottets styrning, uppföljning och kontroll
över hemvården.
Bedömningen är att det har skett ett utvecklingsarbete men att det fortfarande finns
områden att arbeta vidare med. Revisionen bedömer det som positivt att målen i
verksamhetsplanen som berör hemvården har brutits ner i en enhetsplan. Beträffande
styrning och uppföljning av verksamheten anser revisionen att det kvarstår ett
utvecklingsarbete.
Välfärdsutskottet kommer i budget 2013 att besluta om uppdrag till produktionen.
Uppdragen har koppling till beslutade mål i kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen. Genom uppdragen stärker välfärdsutkottet sin delaktighet,
styrning och uppföljning av hemvården (verksamheter).
Ernst & Young uppdrogs även att genomföra en granskning av välfärds- och
myndighetsutskottets styrning, uppföljning och kontroll av samverkan mellan
F-6 skolor och Linåkerskolan.
Uppföljningen visar att en kommunövergripande handlingsplan för barn i behov av
särskilt stöd ej tagits fram i enlighet med de rekommendationer som lämnades i
2010 års granskning.
En utredning av organisationen Barn i behov av särskilt stöd har gjorts och
redovisats till Kommunstyrelsen under 2011/2012. Utredningen visar att Svalövs
kommun har många barn med behov och att kommunen måste kunna erbjuda flera
olika former av stöd. Likaså har ett arbete gjorts på alla skolor i kommunen, både
kommunala och fristående, där avsikten är att fastställa vad behov av särskilt stöd är.
Gemensamma principer och fördelning av resurser förväntas vara klart under 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunförvaltningen, uppföljning och kontroll av hemvården,
daterad 2012-10-08
Skrivelse från kommunförvaltningen, samverkan mellan F-6 skolor och
Linåkerskolan, daterad 2012-10-08
Uppföljning av 2010 års granskningar - Revisonsrapport 2011
Följebrev, Uppföljning av granskningar 2010.
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Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen
•

Kommunförvaltningens skrivelser antas som kommunstyrelsens egna.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Revisionens rapport och kommunstyrelsens yttranden noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen
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§ 46

Dnr: 788-2012

Konstgräsplan i Teckomatorp – val av granulat
Sammanfattning
Under de inledande diskussionerna kring anläggandet av en konstgräsplan i
kommunen fokuserades helt på att välja den billigaste typen av granulat, det som
kallas SBR och som framställs av gamla däck. Det förfrågningsunderlag som togs
fram under sommaren formulerades också utifrån denna förutsättning. Vid en
avstämning med NSVA, som hanterar frågor kring vatten och avlopp, framkom inga
betänkligheter kring att släppa ut dräneringsvatten från konstgräsplanen i befintligt
dagvattensystem. Under tiden som förfrågningsunderlaget var ute för räkning hos
entreprenörerna tog förvaltningen kontakt med Söderåsens Miljöförbund för att göra
en avstämning kring valet av granulat. Den första kontakten i ärendet togs den
6 september 2012. Den 13 september 2012 begärde miljöförbundet in
kompletteringar kring granulat, tester etc. samt få belyst vilka kemikalier som
avsågs användas i samband med driften. Svaret på detta var miljöförbundet tillhanda
den 17 september 2012. Samma datum öppnades anbuden och en utvärdering av
dessa gjordes. Eftersom besked inte kommit från Söderåsens Miljöförbund kunde
upphandlingen inte avslutas utan inkomna anbud blev vilande i avvaktan på besked.
Den 25 september 2012 tog förvaltningen åter kontakt med miljöförbundet som då
meddelade att man höll på att handlägga ärendet. Yttrande skulle avges inom kort.
Den 8 oktober 2012 togs ny kontakt med handläggaren på miljöförbundet som då
meddelade att yttrandet i stort sett var klart. Söderåsens Miljöförbunds yttrande
anlände till Svalövs kommun den 12 oktober 2012. Yttrandet finns med som
beslutsunderlag i ärendet.
Miljöperspektiv
Av yttrandet från Söderåsens Miljöförbund framgår att anläggandet av konstgräsplaner inte är anmälningspliktigt enligt Miljöbalken. Vidare framgår att det idag
inte finns några specifika gräns- eller riktvärden för konstgräsplaner. De gräns- och
riktvärden som dock är applicerbara på denna typ av material är Naturvårdsverkets
gränsvärden för inert avfall samt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark.
Vidare framför man att Kemikalieinspektionen avråder bestämt från att använda
återvunnet gummi från däck när nya konstgräsplaner anläggs.
Enligt Miljöbalken 2 kap. 8 § har alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet
eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvar till dess
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning det kan
anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället
skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.
Ekonomiskt perspektiv
Det är stora skillnader i kostnader mellan de olika granulatalternativen
SBR-granulat, REPDM-granulat och TBE-granulat (se skrivelse från förvaltningen,
daterad den 18 oktober 2012). Kostnaden för driften/skötseln blir densamma oavsett
vilket granulat man väljer.
Justerandes sign
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Övrig information
Något bekämpningsmedel mot mögel och alger kommer inte att användas.
Vinterunderhållet kommer att bestå av plogning, borstning och saltning. Enligt
konstgräsleverantörernas rekommendationer används betydligt mindre mängd salt
på en konstgräsplan än på en grusplan. Runt konstgräsplanen kommer att ligga 3 m
asfalt där bortplogad snö läggs. När snön smälter stannar bortplogat granulat kvar
på asfaltytan och läggs därefter tillbaka på planen.
I sammanhanget kan nämnas att av de konstgräsplaner som byggts i landet under de
senaste åren så har ungefär 80 % lagts med SBR-granulat. Av resterande 20 % är
det stora flertalet lagda med REPDM-granulat.
Beträffande SBR-granulat kan konstateras att det sedan 2010 är förbjudet att
tillsätta HA-oljor, som använts som mjukgörare, i nya däckblandningar. På sikt
kommer därför andelen miljöfarliga ämnen i SBR-granulatet att minska.
Det dräneringsvatten som kommer från den planerade planen leds först till en
uppsamlingsdamm som är försedd med ett s.k. överloppsrör. När vattnet i dammen
bräddar över förs vattnet vidare till en annan damm där det blandas upp med
dagvatten från villaområde och gatumark. Efter detta går vattnet sedan vidare i
kulvert/bäck innan det slutligen når fram till Saxån som är den slutliga recipienten
innan vattnet når ut i Öresund.
Kemikalieinspektionen och Söderåsens miljöförbund kan inte förbjuda planägarna
att använda SBR-granulat. Man kan enbart hänvisa till Miljöbalken beträffande
ansvaret för den som i sin verksamhet hanterar miljöbelastande produkter.
Kommunens ställningstagande i frågan blir därför att väga samman miljöriskerna
och ställa dessa mot de ekonomiska förutsättningarna.
Blir beslutet att man ska använda sig av SBR-granulat kan upphandlingen avslutas
och totalentreprenör utses. Blir beslutet att använda något annat granulat går
upphandlingen vidare genom att anbudsgivarna uppmanas att komma in med
kompletterande uppgifter kring den ökade kostnaden för val av annat granulat.
Därefter görs en kompletterande utvärdering av anbuden och upphandlingen kan
avslutas. Denna process beräknas ta cirka 2 - 3 veckor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från förvaltningen, daterad den 18 oktober 2012.
Yttrande från Söderåsens Miljöförbund angående anläggande av ny konstgräsplan,
Teckomatorp 19:3, daterad den 9 oktober 2012.
___________________________________________________________________
Ajournering kl. 14.40 – 14.55
___________________________________________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SVALÖVS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet

Sammanträdesdatum

9
(10)

2012-10-23

Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) yrkar på att alternativet med SBR-granulat används vid
anläggningen av konstgräsplan i Teckomatorp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkande och finner att
välfärdsutskottet antar det.
Icke deltagande i beslut
Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.
Välfärdsutskottets beslut
•

SBR-granulat används vid anläggningen av konstgräsplan i Teckomatorp.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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§ 47

Dnr: 788-2012

Konstgräsplan i Teckomatorp – upphandling av totalentreprenör
Sammanfattning
Fritidschef Björn Svensson redogör för att det efter en utvärdering av inkomna
anbud framkommer att anbud 1 är det anbud som erhållit högst poäng enligt de
värderingsgrunder som redovisats i administrativa föreskrifter inför upphandlingen
av totalentreprenör.
Yrkanden
Birgitta Jönsson (S) yrkar på att anbud 1 ska tilldelas uppdraget som
totalentreprenör vid anläggning av kontgräsplan i Teckomatorp.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) yrkande och finner att
välfärdsutskottet antar det.
Icke deltagande i beslut
Agnetha Persson (C) deltar ej i beslutet.
Välfärdsutskottets beslut
•

Anbud 1 tilldelas uppdraget som totalentreprenör vid anläggning av
kontgräsplan i Teckomatorp.

Expediering:
Kommunförvaltningen (LWG, BSN)
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