BURLÖVS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Plats och tid

Lilla Sess, Medborgarhuset, Arlöv
kl. 09:00-10:30

Beslutande

Inger Borgenberg (S), ordförande
Jan Hansson, PRO Åkarp
Bo Lindquist (V), kommunstyrelsen, tjg. ers. för Carl-Olof Landgren (S)
Elsie Nilsson, PRO Arlöv
Elisabeth Skölderud, SPF Burlöv
Kerstin Persson, SPF Vårbo Seniorer, tjg. ers. för Ulla Persson Edje

Ersättare

Ingemar Boström, SPF Burlöv
Ulla Jinneland (M), socialnämnden
Roine Olsson, PRO Arlöv
Rolf Persson, PRO Åkarp

Övriga närvarande

Lars Wästberg, socialchef
Rima Andén, sekreterare

Utses att justera

Jan Hansson

Justeringens plats och tid

2017-06-02 kl 13:00 i Medborgarhuset

Kommunala Pensionärsrådet

Underskrifter:
Sekreterare
Ordförande

Sammanträdesdatum

2017-05-23

_____________________________________
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_____________________________________
Inger Borgenberg
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_____________________________________
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§ 10 Mötet öppnas
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. Ingemar Boström hälsas välkommen
som ny ersättare från SPF Burlöv.

§ 11 Upprop och val av justerare
Jan Hansson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 12 Budgetförslag för 2018
Socialchef Lars Wästberg berättar att år 2016 var, historiskt, det bästa ekonomiska året för socialförvaltningen då förvaltningen gick + 15,8 miljoner kronor. Innevarande år förutspås få ett liknande resultat. Det satsas på kompetensutveckling och fler resurser. Rådet riktar beröm till både
Boklundens och Harakärrsgårdens personal rörande förbättrad service, exempelvis vid 1:a majtåget då rullstolar rullandes ut för att kunna delta vid evenemanget.
Jan Hansson önskar en redogörelse av brukarundersökningen och vad man gör för att arbeta
med synpunkter som framkommit i den.

§ 13 Färdtjänst, redovisning av antalet klagomål
Lars Wästberg redogör för rapporten om informerar om att väldigt få avvikelser har rapporterats
2017.
Jan Hansson tycker att det är besvärande att Ringduvetaxi inte har avtal med Transportarbetareförbundet.
Elisabeth Skölderud tackar för informationen och menar att det är bra med kontinuerliga uppdateringar.
Frågan ställs om hur det regleras om kunden inte betalar med jämna pengar och chauffören inte
tar emot pengar alls? Lars Wästberg tar frågan med sig.

§ 14 Rapport till kommunfullmäktige gällande avtal om Jojo serviceresor
Jojo serviceresor är avsett för personer som är berättigade till färdtjänst men som får möjligheten att åka med kollektivtrafiken om de så önskar, vilket ger en positiv utveckling med fler och fler
som åker kollektivt.
Lars Wästberg delar även ut information om ”Att Våga-projektet”, som ska vara igång i hela
kommunen i januari 2018 samt ”Avgift för vård och omsorg 2017”, som diskuterades vid föregående sammanträde.
Justerandes sign.
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Roine Olsson påpekar att ”Att Våga-projektet” ska benämnas som en investering och inte en
kostnad.
Lars informerar vidare om att kameraövervakning nu testas på Harakärrsgården. Elisabeth Skölderud vill ha återkoppling på detta projekt till hösten.

§ 15 Kommunstyrelsen informerar
Bo Lindquist (V) informerar om beslut fattade vid kommunstyrelsens senaste sammanträde:
-

Förväntat resultat för 2017: + 114 miljoner kronor.

-

Socialnämnden förväntas göra överskott på 3 miljoner kronor för 2017.

-

Ny förskola på Grönebo

-

Renovering av badet

-

Ny matsal och kök på Dalslundsskolan

-

Diskussion huruvida kommunen ska ta över ridhuset och sköta driften eller ej.

Årsredovisningen delas ut vid nästa sammanträde.

§ 16 Övrigt
Jan Hansson informerar om att han är orolig över att Staffanstorpsbussen (linje 172) kommer att
ändra körväg, i och med det förslag på ombyggnad av en sträcka av 100 meter av Dalbyvägen
med låg hastighet. Detta skulle i så fall drabba de boende i den nära bebyggelsen som använder
linje 172. Jan menar att linje 172 därför ej bör ändra riktning. Rådet kommer att bevaka ärendet
framöver.
Elsie Nilsson påpekar att VaSyd och kommunen ej har kommunicerat omläggningen av trafiken
vid Segevägen.
Ordförande Inger Borgenberg tackar för visat intresse och förklarar därefter mötet avslutat.
___
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