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Linåkerskolan, kl 13.30 – 16.00
Ajournering, kl 14.25 – 14.50
Birgitta Jönsson (S) ordförande
Bengt Jönsson (S) tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C)
Olof Röstin (M) delar av § 47, 48-53

Björn Svensson, verksamhetschef Fritid
Lars Wästberg, produktionschef
Karolina Larsson, nämndsekreterare
Annette Sergel, Magasin A §§ 46-47
Leif Arnsby, Magasin A §§ 46-47
Nils-Ingvar Ekholm, SvalövsLokaler §§ 46-47
Hans Larsson, rektor §§ 46-47
Maj-Gull Wejderot, administrativ sekreterare § 48
Nils Malmquist, rektor § 49
Helene Rosengren, rektor § 49

Utses att justera

Bengt Jönsson (S)

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Administration 2010-12-20 kl. 17.00
Paragrafer

Sekreterare

Karolina Larsson

Ordförande

Birgitta Jönsson

Justerande

Bengt Jönsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för
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Kommunförvaltningen

Underskrift

Karolina Larsson
Utdragsbestyrkande
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§ 46

Utseende av justerare och fastställande av dagordning
Välfärdsutskottets beslut
•

•

Justerandes sign

Ärendena Lokalbehov skolor i Svalövs tätort och Motion, Utredning
angående kostnader för barnomsorg för arbetslösa och föräldralediga
behandlas innan Information.
Bengt Jönsson (S) utses att justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr: 529-2009

Lokalbehov skolor i Svalövs tätort
Sammanfattning
Välfärdsutskottet gav 2009-11-11 § 28 förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
över skolstrukturen i Svalövs tätort. Kommunstyrelsen fattade 2009-12-07 § 161
beslut om att medge igångsättningstillstånd för projektering av skollokaler i Svalövs
tätort på 600 000 kronor.
Under lång tid har behovet av renovering eller ombyggnad av Centralskolan i
Svalöv diskuterats. I kommunens investeringsplan 2010 – 2013 finns det avsatt 30
miljoner kronor för ändamålet. I utredningsuppdraget från välfärdsutskottet till
förvaltningen låg även att ta fram ett underlag som ska belysa en ombyggnad eller
renovering av idrottshallen och förslag kring en nybyggnation av huvudbibliotek
med integrerat skolbibliotek och lokaler för kulturskolans verksamhet. Idrottshallen
och kulturverksamheten ligger utöver de 30 miljoner som finns i investeringsplanen.
Ett skriftligt förslag togs under våren 2010 fram av en arbetsgrupp bestående av
verksamhetschefer inom skola, kultur och fritid. Förslaget innehöll en ett preciserat
lokalbehov för de olika verksamheterna. Visionen för arbetet har präglats av att
skapa ett center för kunskap, kultur och fritid i Svalövs tätort.
Välfärdsutskottet beslutade 2010-06-02 § 31 att arbetet med projektering av om- och
tillbyggnad av Centralskolan och en eventuell sammanslagning med Månsaboskolan
skulle påbörjas snarast.
Kommunfullmäktige gav 2010-06-21 § 92 välfärdsberedningen i uppdrag att
genomföra medborgardialog om idén att skapa ett center för kunskap, kultur och
fritid i Svalövs tätort. Välfärdsberedningen planerar att genomföra dialogen under
det första kvartalet 2011.
Arbetsgruppen bestående av produktionschef, berörda verksamhetschefer för skola,
bibliotek, kulturskola och fritid och representanter från AB SvalövsLokaler har
under hösten 2010 arbetat med uppdraget från välfärdsutskottet. Till gruppen har
knutits arkitekter från Magasin A i Landskrona som har tagit fram alternativa förslag
på hur lokalbehoven kan lösas.
Under sammanträdet presenterar arkitekter från Magasin A förslag.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-06-21 § 92
Välfärdsutskottets protokoll 2010-06-02 § 31
Skrivelse från verksamhetschef Björn Svensson och produktionschef Lars Wästberg,
daterad 2010-05-24
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________
Ajournering: kl 14.25 – 14.50
___________________________________________________________________

Välfärdsutskottets beslut
•
•

Justerandes sign

Informationen noteras.
Välfärdsutskottet bjuder in välfärdsberedningens presidium,
kommunstyrelsens presidium och AB SvalövsLokalers presidium till en
informationsträff med Magasin A i januari 2011.

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr: 411-2010

Motion, Utredning angående kostnader för barnomsorg för
arbetslösa och föräldralediga
Sammanfattning
Christer Laurell (C) och Karin Wigrup (C) har skrivit en motion om barnomsorg
för arbetslösa och föräldralediga.
I motionen förslås att en tidigare utredning kring barnomsorgskostnader för
arbetslösa och föräldralediga ska kompletteras med information om följande frågor:
1. Är det kostnadsneutralt att utöka antalet barnomsorgstimmar från 15 till 25
timmar för dessa båda grupper?
2. Vad innebär det ekonomiskt för föräldrar och barnen att ha kvar samma nivå
som innan de fick ett syskon eller blev arbetslösa?
3. Hur påverkas maxtaxan om taxan beräknas på föräldrapenningen eller på
arbetslöshetskassan?
Välfärdsutskottet har fått motionen för yttrande och kommunförvaltningen har tagit
fram svar på de frågor som ställs i motionen.
Beslutsunderlag
Ordförande i välfärdsutskottets förslagsskrivelse, daterad 2010-11-07
Kommunförvaltningens yttrande över motionen, daterat 2010-08-18
Remittering av motion, daterad 2010-06-07
Kommunfullmäktiges protokoll, 2010-05-31 § 76
Christer Laurells (C) och Karin Wigrups (C) motion, daterad 2010-05-17
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Med hänvisning till förvaltningens yttrande anses motionen besvarad.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr: 52-2010

Information
Rektorer Helene Rosengren och Nils Malmquist informerar om:
-

Aktuellt på Linåkerskolan.

Produktionschef Lars Wästberg informerar om:
-

Ekonomisk uppföljning för välfärdsutskottets verksamheter per den sista
oktober 2010 (Dnr: 215-2010).
Certifiering Investors in People för vård och omsorg (Dnr: 928-2010).
Begäran om yttrande från Socialstyrelsen angående bemanning på
Solgårdens demensenhet (Dnr: 922-2010).

Fritidschef Björn Svensson informerar om:
-

Skrivelse från Tågarps AIK. Ärendet tas upp på nästa sammanträde med
välfärdsutskott (Dnr 935-2010).
Bowlinghallen.
Snöröjning vid busshållsplatser.

Välfärdsutskottets beslut
•

Justerandes sign

Informationen noteras

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr: 689-2010

Motion, Utveckla kulturens förutsättningar i ett kommunalt
kulturprogram
Sammanfattning
Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP) har i en motion daterad 2010-09-05
föreslagit följande:
att ett kommunalt kulturprogram utarbetas med syfte att utveckla kommunens
kulturliv, för att fler invånare ska kunna få del av olika kulturverksamheter,
antingen i form av eget skapande och/eller i form av upplevelser,
att programmet utarbetas i nära samverkan mellan föreningar, studieförbund,
bibliotek, skola och förskola samt involverar så många som möjligt av inom
kommunen boende kulturskapare, d.v.s. konstnärer, konsthantverkare, författare,
musiker, filmare m.fl. intresserade. Det gäller att samla så många idéer och
tankar som möjligt för att skapa ett starkt och brett engagemang för en utökad
kulturverksamhet i kommunen,
att programmet särskilt betonar barnens och ungdomars behov och intressen av
olika kulturformer, som musik, teater, dans, film, konst, författande m.m. och
föreslår verksamheter för dem som når så många som möjligt i kommunen,
att i programmet uppmärksamhet ges för bevarandet och vårdandet av vårt
kulturarv, t ex i form av byggnader, miljöer och fornminnen,
att en inventering sker av befintliga lokaler för scenframträdanden, konserter,
föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm,
att bibliotekens mediabestånd får en upprustning och att all läsfrämjande
verksamhet stärkes, särskilt den som riktas mot barn och ungdomar,
att i kommande budgetarbete särskilda medel avsättes för en utvecklad
kulturverksamhet i kommunen.
Kommunstyrelsen och välfärdsutskottet har fått motionen för yttrande.
Kommunstyrelsens ordförande och välfärdsutskottets ordförande har skrivit ett
förslag till yttrande där de föreslår att kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig
parlamentarisk beredning bestående av en ledamot och en ersättare från varje parti
representerat i kommunfullmäktige som ska komma med förslag till kulturprogram
för Svalövs kommun i syfte att utveckla kommunens kulturliv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Förslag till yttrande från kommunstyrelsens ordförande och välfärdsutskottets
ordförande, daterat 2010-12-01
Remittering av motion, daterad 2010-10-05
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27 § 118
Motion från Hjördis Nilsson (FP) och Torbjörn Ekelund (FP), daterad 2010-09-05
Välfärdsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Kommunfullmäktige tillsätter en tillfällig parlamentarisk beredning bestående av
en ledamot och en ersättare från varje parti representerat i kommunfullmäktige.
Ersättaren föreslås tjänstgöra i det fall ordinarie ledamot meddelar förhinder.
Budget och tjänstemannastöd för uppdraget ska definieras.

•

Den tillfälliga beredningen föreslås få följande uppdrag:
-

•

Inom 12 månader från det att beredningen är tillsatt komma med förslag
till kulturprogram för Svalövs kommun i syfte att utveckla kommunens
kulturliv,
Förslaget utarbetas i nära samarbete med föreningar, studieförbund,
bibliotek, skola, förskola och ska involvera så många kulturutövare som
möjligt i kommunen,
Prioritera kulturinsatser som riktas mot barn och ungdomar,
Kartlägga vilka lokaler som finns i kommunen för scenframträdanden,
konserter, föreläsningar, filmvisningar, konstutställningar mm.
Om tid, resurser och möjlighet för beredningen finns, diskutera och
komma med förslag i frågor som rör bevarandefrågor i kommunen.
Prioritera förslag till insatser och åtgärder i kulturprogrammet.

Motionens attsatser ett, två, tre och fem bifalles med hänvisning till inkommit
yttrande och fattade beslut, samt att satserna fyra, sex och sju anses besvarade
med hänvisning till inkommet yttrande och fattade beslut.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr: 378-2010

Utredning av behov av hjärtstartare alternativt hjärt- och
lungräddning inom verksamheterna förskola, skola och vårdboende
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade i september 2009 en motion om hjärtstartare.
Motionen hade lämnats in av Sverigedemokraterna, och handlades av bygg-, trafikoch räddningsnämnden. Nämnden konstaterade i sitt yttrande att det är angeläget att
placera ut hjärtstartare på lämpliga platser men att de ekonomiska möjligheterna för
detta saknades i nämndens budget. Kommunfullmäktige ansåg mot bakgrund av
detta motionen besvarad, och ärendet avslutades.
Fullmäktige beslutade dock samtidigt att ge välfärdsberedningen i uppdrag att utreda
behovet av hjärtstartare alternativt lungräddning inom verksamheterna förskola,
skola och vårdboende.
I efterhand har det, bl.a. av välfärdsberedningen, konstaterats att denna utredning
lämpligen hanteras av välfärdsutskottet. Kommunfullmäktiges ordförande och
kommunstyrelsens ordförande gav därför i en skrivelse daterad 2010-06-10
uppdraget till välfärdsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade under behandlingen av ärendet 2009-09-14 § 131 att ge
ekonomi- och personalutskottet i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka
anslaget för investeringar 2010 med 120 000 kr för inköp av hjärtstartare samt en
ökning av driftanslaget för utbildning till publika platser i Svalövs kommun. Det
genomfördes inte. Finansieringen av inköpet ska istället hanteras i samband med
kommunens arbete med kompletteringsbudget 2011.
Förvaltningen konstaterar i sitt yttrande att det inom berörda verksamheter går att se
en nytta av att ha hjärtstartare utplacerade på strategiska ställen. Det är dock svårt att
hitta en balans i hur många det krävs för att behovet ska kunna tillgodoses. Optimalt
är att ha tillgång till en hjärtstartare i varje skola, förskola, idrottshall, vårdboende,
bibliotek etc. Ett första steg skulle dock kunna vara att se till att det finns en
hjärtstartare på varje skola/idrottshall, vårdboende och huvudbibliotek. Under
sommartid skulle någon hjärtstartare kunna flyttas från idrottshall/skola till
friluftsbadet/campingen eftersom det då är stor verksamhet där.
I och med att det finns systematisk utbildning inom hjärt- och lungräddning för
verksamheterna skulle det vara enkelt att i dessa lägga in ett moment kring
användandet av hjärtstartare. På tre års sikt skulle på så sätt näst intill samtliga
anställda inom de berörda verksamheter ha genomgått utbildning.
Beslutsunderlag
Yttrande från kommunförvaltningen, daterat 2010-12-09
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsens ordförande,
daterad 2010-06-10
Kommunfullmäktiges protokoll, 2009-09-28 § 113
Kommunstyrelsens protokoll 2009-09-14 § 131
Välfärdsutskottets beslut
• Välfärdsutskottet ställer sig positivt till att hjärtstartare köps in och placeras ut i
verksamheterna.
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (JBN)

Justerandes sign
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Dnr: 39-2010

Val av ledamöter till Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande
arbete och Rådet för funktionshindrade och pensionärer
Sammanfattning
Enligt reglementena för Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete och
Rådet för funktionshindrade och pensionärer som antogs av kommunfullmäktige
2009-05-25, § 69, ska ledamöter och ersättare utses till dessa organ, bl.a. från
välfärdsutskottet.
Välfärdsutskottets beslut
•
•
•
•

Till ledamot i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Agnetha
Persson (C).
Till ersättare i Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete väljs Bengt
Jönsson (S).
Till ledamot i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Birgitta Jönsson
(S).
Till ersättare i Rådet för funktionshindrade och pensionärer väljs Johanna Hedin
(C).

Expediering:
Samtliga valda
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: 685-2010

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut inom vård- och
omsorg
Sammanfattning
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) ska rapporteras till
Socialstyrelsen.
Besluten ska även rapporteras till revisionen och kommunfullmäktige kvartalsvis.
Socialstyrelsen har också, 2010-07-05, begärt två redogörelser för tidigare
inrapporterade ej verkställda beslut enligt 28 f § LSS. Förvaltningen har redogjort
för dessa 2010-08-12 respektive 2010-08-27. Beslut om Socialstyrelsen ska ansöka
hos förvaltningsrätten om särskild avgift enligt 28 a § LSS har ännu inte kommit.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse från produktionschef Lars Wästberg och nämndsekreterare
Karolina Larsson, daterad 2010-12-09
Välfärdsutskottets beslut
•

•

Inlämnade kvartalsrapporter till Socialstyrelsen, avseende gynnande ej
verkställda beslut för äldreomsorg kvartal 3 2010 och LSS kvartal 2 och 3,
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.
Informationen noteras i övrigt

Expediering:
Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

