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Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 13.15 – 14.45 
 

Närvarande 

 

 

 

 

 

Marianne Zackrisson, KS, ordförande, kl. 13.15-13.45 
Ronny Nilsson, kommunstyrelsens ordförande 
Josefine Petersson, SN 
Valter Johansson, PRO 
Sally Mårtensson, PRO 
Bengt Grönwall, SPF 
Arne Malmgren, PRO 
Engelinus den Braver, SPF 

 Anders Ottosson, ekonomichef 
Karolina Hansson, utredningssekreterare 
Jesper Carlberg, Skånetrafiken 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 
 

  
På grund av ordförandens förhinder och då ingen vice 
ordförande är utsedd från pensionärsorganisationerna fördes 
endast minnesanteckningar från mötet. 
 
 

Föregående mötesprotokoll  

Föregående mötesprotokoll från 2015-05-28 godkändes och 
lades till handlingarna.  

 

Halvårsbokslut 

Ekonomichefen informerade angående halvårsbokslutet. 

Halvårsresultatet visar på ett positivt resultat på 8,6 mkr.  

Den verkliga ökningen av semesterlöneskulden per den 30 
juni är inte skuldförd vilket är 5,5 mkr. I halvårsbokslutet är 
ökningen av semesterlöneskulden skuldförd med 0.750 mkr, 
vilket motsvarar en prognostiserad ökning för helåret med 1,5 
mkr. 

För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 7,6 
mkr, vilket är 0,5 mkr bättre jämfört med budgeterat resultat 
om 7,1 mkr. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och 
utjämning är 95,2 procent, vilket innebär att kommunen för 
varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller 
verksamhet för 95 kronor och 20 öre. 

För året prognostiseras ett negativt resultat på 1 450 tkr för 
socialnämnden. Man arbetar med åtgärdsplaner med 
målsättning att nå balans. 
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Halvårsbokslut forts. 

Kommunens låneskuld uppgår per den 30 juni till 55,9 mkr, 
prognosen för helåret är 61,6 mkr. Nettoinvesteringar 
prognostiseras för hela året till 30 mkr och man kommer att 
hålla en hög investeringsnivå även kommande år. 

 

Skånetrafiken 

Jesper Carlberg från Skånetrafiken och kommunens 
utredningssekreterare Karolina Hansen deltog på mötet. 
Jesper jobbar främst med regionbusstrafiken i närområdet, 
bl.a. i Bjuv och Klippan.  

Pensionärsrådet hade sedan tidigare en del frågor till 
Skånetrafiken. 

På fråga om vem som står för kostnaden om sjukbilen inte 
kommer i tid informerades att man inte behöver betala för 
resan om man blir hämtad 30 min senare än beställd tid. När 
man beställer sin resa är det viktigt att tala om vilken tid man 
ska vara hos läkaren. 

Någon statistik på hur mycket man betalar ut i ersättning för 
detta och hur ofta det händer finns inte, såvitt Jesper Carlberg 
visste.  

All information om färdtjänst, sjukresor mm finns på 
Skånetrafikens hemsida. Josefine Petersson påpekade att 
man borde satsa på utskick i pappersform till pensionärer. Det 
är inte alla som har dator. 

 Sally Mårtensson informerade att hon har begärt och fått 
material från Skånetrafiken som delats ut till PRO. Det borde 
även delas ut på boenden och till hemtjänst samt delas ut på 
olika ställen i kommunen som t.ex. kommunhuset, apoteket, 
biblioteket.  

 Närtrafiken kompletterar busstrafiken och körs av taxi mitt på 
dagen, måndag-fredag. Man måste beställa resan 2 timmar 
innan man vill åka. Man hämtar och lämnar på hemadressen. 
Information om närtrafiken med tidtabeller mm finns i stort sett 
endast på hemsidan. Jo-jo kortet gäller, är man beviljad 
färdtjänst reser man fritt. Generellt utnyttjas närtrafiken inte 
mycket i kommunerna. Pensionärsrådet påpekade att 
informationen om närtrafik är dålig och svår att hitta. 

 Det nya färdtjänstavtalet har bl.a. medfört inrättande av 
kundråden. Ny beställningscentral i Lund har fungerat bra.  
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 Skånetrafiken forts. 

 Bedömning om man är berättigad till färdtjänst görs med 
läkarutlåtande som grund. Det ska stå på färdtjänstkortet 
vilken hjälp men ska ha vid hämtning och lämning. Man kan 
också tala om vilken hjälp man behöver när man beställer. 

 Jesper och Karolina tar synpunkter och påpekanden från 
pensionärsrådet med sig till nästa kundrådsmöte i oktober. 

 

Ärenden från pensionärsorganisationerna 

Ärenden till dagens möte lästes upp av Engelinus den Braver. 
Ledamöterna från pensionärsorganisationerna diskuterade 
behovet av ett extra möte i höst och enades om att det inte 
behövs. Dagens ärenden hänskjuts till mötet den 3 december 
2015. 
 

Delgivning 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-17 § 109 angående 
rapportering från KPR till kommunstyrelsen samt delgivning av 
protokoll. 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokoll 2015-06-17 § 166 
angående utredning om maten från centralköket. 

 

Övrigt 

Underskottet i socialnämndens budget togs upp av Ronny 
Nilsson som informerade om en del besparingar som görs 
inom Socialförvaltningen. När det gäller verksamheten för 
ensamkommande barn genererar den i nuläget ett överskott. 
 
 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt 
Sekreterare 
 
 
____________ 

 

 
Delgivning 

Kommunstyrelsen 
Utredningssekreteraren 
 
 
 


