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Lokal Strået, kl 13.30 – 15.05

Birgitta Jönsson (S) ordförande
Agnetha Persson (C) vice ordförande
Olof Röstin (M)
Bengt Jönsson (S)
Torsten Vigre (M)

Insynsplats

Pernilla Ekelund (FP)

Övriga deltagare

Lars Wästberg, produktionschef
Björn Svensson, verksamhetschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Viveca Rosengren, arbetsterapeut § 50 a)
Yvonne Haglund, vårdplanerare § 50 a)
Eva Andersson, äldreomsorgen § 50 a)

Utses att justera

Agnetha Persson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen 2011-11-11 kl. 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Agnetha Persson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
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§ 49

Fastställande av dagordning och utseende av justerare
Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Agnetha Persson utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Information
Vård- och omsorg informerar om:
a) Hemvårdskorgen
Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
b) Analys av ökade kostnader för visstidsanställda med timlön
c) Ny rektor på Billeshögsskolan, Anders Aggestam
Verksamhetschef Björn Svensson informerar om:
d) Levnadsvaneundersökning
e) Utveckling av idrottsanläggningarna
f) Nätverksträff, Framtidens folkhälsa - allas ansvar 14 november 2011 i
Kristianstad
g) Träff för skånska kommunpolitiker och tjänstemän med ansvar för
idrottsfrågor, 6 december 2011 i Lund
Välfärdsutskottets beslut
•
•
•

Justerandes sign

Agnetha Persson (C) deltar i Nätverksträff, Framtidens folkhälsa allas
ansvar
Välfärdsutskottet deltar i Träff för skånska kommunpolitiker och tjänstemän
med ansvar för idrottsfrågor i samband med utskottets decembermöte
I övrigt noteras informationen

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr: 904-2011

Granskning av barnsomsorgsverksamhet inklusive
fritidsverksamhet
Sammanfattning
Revisorerna i Svalövs kommun har med biträde av Ernst & Young genomfört en
granskning av barnomsorgsverksamheten inklusive fritidsverksamheten.
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen har
tillräcklig uppsikt över barnomsorgs- och fritidsverksamheten och om den bedrivs
på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen fokuserar särskilt på barn i behov av
särskilt stöd.
Kommunförvaltningen har yttrat sig över granskningsrapporten. Yttrandet behandlas
även i myndighetsutskottet välfärd.
Beslutsunderlag
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2011-10-26
Skrivelse från revisorerna i Svalövs kommun, daterad 2011-09-21 inklusive rapport
från Ernst & Young
Välfärdsutskottets förslag för 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

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr: 529-2009

Ersättningslokaler för elever på Centralskolan under
ombyggnadstiden
Sammanfattning
Välfärdsutskottet beslutade 2011-09-13 § 42 att anhålla hos kommunstyrelsen om en
utökning av budgeten för 2012 på 300 000 kronor och för 2013 på 150 000 kronor
för att täcka hyreskostnader för paviljonger under ombyggnadstiden på
Centralskolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-10-17 § 178 att återremittera ärendet till
välfärdsutskottet.
Kommunförvaltningen beskriver i en skrivelse att parallellt med att ärendet var på
väg till kommunstyrelsen pågick diskussioner med SvalövsLokaler AB om en
hyresreduktion för Centralskolan under ombyggnadstiden. Denna förhandling
resulterade senare i att den hyresnedsättning som blir täcker merkostnaden för de
inhyrda paviljongerna varför kostnaden kommer att rymmas inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-10-31
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-17 § 178
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Informationen noteras

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr: 1020-2011

Uthyrningstaxor i gymnastiksalar och idrottshallar 2012
Sammanfattning
Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar har inte justerats sedan 2009
och det är därför nödvändigt att göra en höjning motsvarande inflationsuppräkningen sen dess. Det innebär att taxorna bör höjas med motsvarande 5 %
inför 2012. Det har också förekommit förfrågningar från privata företag att hyra
timmar i idrottshallarna för kommersiell verksamhet. Kommunförvaltningen
bedömer att det inte är rimligt att kommunen ska subventionera kostnaden för privat
verksamhet varför ytterligare ett steg bör läggas till i taxan, som motsvarar
genomsnittet av kommunens faktiska lokalkostnad. I denna taxa kan också skolor,
förutom den kommunala grundskolan, räknas in eftersom det i skolpengen ingår
lokalkostnader. Ideella föreningar i kommunen har fortsatt nolltaxa, vilket innebär
att de disponerar lokalerna kostnadsfritt.
Nuvarande taxa för privatpersoner
Gymnastiksalar: 70 kr/timme
Idrottshallar: 120 kr/timme

Föreslagen taxa
74 kr/timme
126 kr/timme

Ny taxa för företag, privat verksamhet, kommersiella arrangemang samt för
skolor utöver kommunal grundskola
Gymnastiksalar: 115 kr/timme
Idrottshallar: 200 kr/timme
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Välfärdsutskottet förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
•
•

Uthyrningstaxorna i gymnastiksalar och idrottshallar för 2012 fastställs
enligt kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2011-11-01
Kommunförvaltningen uppdras att årligen räkna upp uthyrningstaxorna
med motsvarande inflationsuppräkning kopplat till de kommunala
budgetförutsättningarna.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr: 1027-2011

Föreningsbidrag 2012
Sammanfattning
Enligt det av kommunfullmäktige antagna regelverket för föreningsbidrag ska
välfärdsutskottet årligen besluta om maxbelopp för de olika bidragen kopplat till den
ram som kommunfullmäktige avsatt för föreningsbidrag. De bidrag som är knutna
till ett maxbelopp är aktivitetsbidrag, lokalbidrag samt ledarutbildningsbidrag. I
budget 2012 har kommunfullmäktige utökat ramen för föreningsbidrag med 100 000
kronor. Avsikten har främst varit att stimulera föreningarna till att skapa fler
aktiviteter och därför är det främst aktivitetsbidraget som ska höjas. Vid en
uppföljning av bidragen har det konstaterats att det finns visst utrymme att inom
befintlig budgetram göra en justering av maxbeloppen även för lokalbidrag och
ledarutbildningsbidrag. Detta grundas på erfarenheten av hur föreningarna ansöker
om olika bidrag. Det är ganska små variationer från ett år till ett annat sett i ett större
perspektiv. Någon förening nyttjar ett bidrag mer ett år medan någon annan förening
nyttjar det mindre. Skulle alla föreningar nyttja lokal- och ledarutbildningsbidragen
maximalt skulle ramen sprängas.
Mot bakgrund av detta bedöms de föreslagna förändringarna rymmas inom den av
kommunstyrelsen föreslagna ramen för föreningsbidrag 2012.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2011-11-01
Välfärdsutskottets beslut
•
•
•

Aktivitetsbidraget för 2012 fastställs till 50 kronor/sammankomst.
Maxbeloppet för lokalbidrag för 2012 fastställs till 10 000 kronor.
Maxbeloppet för ledarutbildningsbidrag för 2012 fastställs till 8 000
kronor.

Ej deltagande i beslut
Agnetha Persson (C) deltar inte i beslutet
Expediering:
Kommunförvaltningen (BSN, MAP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr: 373-2011

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och
omsorg, kvartal 3 2011
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 2011-10-27
Välfärdsutskottets beslut
•

Inlämnade kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för kvartal 3 2011 för vård- och omsorg, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Expediering:
Kommunfullmäktige
Revisorerna i Svalöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Dnr: 37-2011

Motion, Parboendegaranti
Sammanfattning
Patrik Wilhelmsson (KD) har lämnat in en motion där han föreslår
•

•
•

att kommunen tar fram ändrade riktlinjer för äldreomsorgen och inför en
parboendegaranti, d.v.s. att äldre par får bo tillsammans i särskilt boende
även då den ena parten inte har eget omsorgsbehov
att det inventeras vilka lägenheter i kommunens särskilda boenden som är,
eller kan göras, lämpliga för parboende
att i den framtida planeringen för särskilt boende i kommunen beakta
behovet av parboende

Motionen har remitterats till välfärdsutskottet vars ordförande har yttrat sig.
Ordföranden skriver i sitt yttrande att tillgången till särskilda boendeplatser för
tillfället är högre än behovet i kommunen. Ur platssynpunkt borde det därför för
närvarande inte vara problem att erbjuda en parboendegaranti och det bedöms heller
inte vara det under de närmaste fem till nio åren.
Sedan motionen inkommit har Regeringen aviserat att man har för avsikt att lagstifta
på området. Inom kort skickas ett lagförslag ut på remiss. Ambitionen är att skriva in
en ny paragraf i Socialtjänstlagen som reglerar rätten för par som varaktigt levt ihop
att fortsätta leva ihop även om endast den ena parten har behov av vård. Det kan
vara rimligt att avvakta detta lagstiftningsarbete.
Beslutsunderlag
Svar från ordförande i välfärdsutskottet, daterat 2011-10-26
Yttrande över motion från kommunförvaltningen, daterad 2011-05-02
Remittering av motion, daterad 2011-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll, 2011-01-31 § 18
Motion från Patrik Wilhelmsson (KD), daterad 2011-01-12
Yrkanden
Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i kommunstyrelsen: Välfärdsutskottets
ordförandes förslag till yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Birgitta Jönssons (S) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad med hänvisning till ordförande i välfärdsutskottets
yttrande.
Agnetha Persson (C) förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Bifall till motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Jönssons (S) förslag till beslut i
kommunstyrelsen och finner att utskottet antar det.
Ordföranden ställer därefter proposition på Birgitta Jönssons (S) förslag, respektive
Agnetha Perssons (C) förslag, till beslut i kommunfullmäktige och finner att
utskottet antar Birgitta Jönssons förslag.
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
•

Välfärdsutskottets ordförandes förslag till yttrande antas som
kommunstyrelsens eget.

Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ordförande i
välfärdsutskottets yttrande.

Reservation
Agnetha Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

