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Mötesanteckningar, Kommunala pensionärsrådet      
2019-02-04 
 
 
Tid och plats: måndagen den 4 februari 2019, kl. 9-12 i Skövde Stadshus.  
 
Deltagare: Ulla-Britt Hagström (L) (ordf.), Bjarne Medin (S) (v.ordf. ersättare), 
Rebecka Thilén (SMS), Jan Bremer (SSB), Susanna Tibblin (SVO), Charlotte Anemo 
(SSV), Emma Arnham (sekr.), Theres Sahlström (M) (VON), Conny Krantz (SPF),  
Britt Lundquist (SPF), Sture Ljungqvist (SPF), Lars Enander (PRO), 
Anne-Marie Blomquist (PRO), Jorma Vattulainen (Vipinä), Sonja Helsingwall (RPG),  
Eva-Britt Dahl (SKPF) och Göran Jonsson (Aktiva seniorer).  
 

1. Mötets öppnande  
Ordförande Ulla-Britt Hagström förklarade mötet öppnat.  
Rådet gick igenom föregående mötesprotokoll (KPR 5 november).  
 

2. Kommunens kostnader för fria resor 75+ med jämförelser  
Jan Bremer, infrastrukturstrateg, informerade rådet om kollektivtrafik 
gällande dess zonsystem och seniorkort.  
 
Den 27 november 2018 beslutades en ny zonstruktur för Västtrafik med tre 
zoner av regionfullmäktige. Den zonstrukturen som finns idag består av 70 
olika zoner. Innan beslutet kring den nya zonstrukturen togs gjordes en 
undersökning av tre olika modeller men det var strukturen med tre zoner 
som gav bäst samlad måluppfyllelse. Den nya zonstrukturen innebär en stor 
förenkling för Västtrafiks resenärer och samarbetspartners, den ger färre 
resor över zongränser vilket innebär att in- och utcheckningar inte behöver 
ske lika ofta.  
 
 



 

2 (4) 
 
 
Skövde kommun Besöksadress Postadress Kontaktcenter Webbplats 
Sektor    Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde Skövde kommun, 541 83 Skövde Telefon: 0500-49 80 00 skovde.se 

MÖTESANTECKNING 
 

Datum: 2019-02-08  
Diarienummer: KS2019.0034-3     
Handläggare: Emma Arnham 
 

Gällande seniorkort informerade Jan Bremer om att kommunen i och med 
den nya zonstrukturen kommer kunna göra tillköp av seniorkort på samma 
sätt som idag när den nya zonstrukturen införs. Kommunerna kommer även 
kunna välja vilken zon som är aktuell till sina seniorer. Seniorkortet kommer 
troligtvis att finnas tillgängligt i Västtrafik-appen To Go även plastkorten 
kommer att finnas kvar.  
 
Regionfullmäktiges beslut från november 2018 säger att den nya 
zonstrukturen kan införas tidigast två år efter beslut, detta innebär att 
zonstrukturen inför tidigast slutet av år 2020. 

 
Jan Bremer redovisade olika räkneexempel på olika åldersgrupper för 
seniorkort dygnet runt.  
 
En dialog fördes mellan rådets representanter och Jan Bremer gällande den 
nya zonstrukturen och seniorkort. Det konstateras att Skövde kommun idag 
erbjuder seniorkort till personer över 75 år. Det efterfrågade seniorkortet för 
personer över 70 år finns i nuläget inte som möjligt tillköp. 
Pensionärsorganisationernas representanter önskade fortsatta 
ansträngningar från kommunens sida för att möjliggöra seniorkort från 70 
år. Eftersom pensionsåldern antagligen stegvis kommer att höjas borde 
seniorkort från 70 år vara ett möjligt tillval. Pensionärsorganisationerna 
öppnade även upp för att ta ut en avgift för seniorkorten.  

 
3. Workshop kring jämförelsetjänsten 

Susanna Tibblin, verksamhetsutvecklare, och Charlotte Anemo, 
systemansvarig, höll en workshop kring jämförelsetjänsten. 
 
Susanna och Charlotte presenterade jämförelsetjänsten som finns att hitta på 
Skövdes hemsida. Därefter genomfördes en synpunktshantering som var 
uppdelat i två olika delar för att få in synpunkter från representanter i rådet.  
 
Avslutningsvis informerade Susanna och Charlotte att dessa synpunkter 
kommer vara en del av det underlag för att utveckla jämförelsetjänsten som 
även kommer vägas in med andra synpunkter som inkommit.  
 
Rådet önskade att återkoppling ska ske via Seniormässan i form av ett 
seminarium. Ulla-Britt Hagström, ordförande, och Rebecka Thilén, 
folkhälsostrateg, tog med sig önskemålet inför planeringsarbetet med 
Seniormässan 2019.    
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4. Kostnader för Seniormässan  

Rebecka Thilén, folkhälsostrateg, redovisade budgetutfall för Seniormässan 
2018 samt dess personalkostnader. Kostnaderna för Seniormässan 2018 
uppgick till 84 942 kr av totala budgeten på 85 000 kr. Största kostnaderna var 
för föreläsare och scenuppträde (33 500 kr) samt hyra av lokal och teknik etc 
(21 300 kr) samt annonsering och marknadsföring (12 000 kr).  
Beräknad personalkostnad inkl PO beräknas till 67 700 kr och inkluderas inte 
i budgeten på 85 000 kr.  

 
Rådet önskar att Seniormässan hålls i oktober på Arena Skövde.   

 
5. Policy för representation  

Ulla-Britt Hagström informerade rådet gällande den nya policyn ”Policy för 
representation”.  

 
6. Förslag på ändrade tider  

Ulla-Britt Hagström informerade om ändrade sammanträdestider under 2019 
som sedan fastställdes av rådet.  
 
Nya tider för Kommunala pensionärsrådet är: 
- 15 april 
- 2 september 
- 16 december.  

 
7. Övrigt  

Ulla-Britt Hagström, ordförande, önskade att rådet inkom med önskemål på 
studiebesök. Rådet lämnade önskemål om att besöka Regionens Hus och i 
samband med detta även besöka Next Skövde AB under maj 2019.  
 
En fråga gällande temadag ”Mat för äldre” lyftes för att undersöka om 
aktiviteten har följts upp av kommunen. Theres Sahlström besvarade frågan 
med att Helena Gustafsson, kostchef, arbetar med detta.  
 
Lars Enander, PRO, meddelade sin avgång och tackade för sina år som 
representant i Kommunala pensionärsrådet. Lars Enander riktade ett stort 
tack till det arbete som genomförts under åren och den goda samvaron. 
Ordförande framförde ett särskilt tack till Lars Enander som slutar efter flera 
år som representant för PRO, samt för de goda ideér och förslag som lämnats 
till rådet.  
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Ulla-Britt Hagström 
Ordförande  


