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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 13.15 – 15.20 

Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Ströbeck, KS, ordförande 

Valter Johansson, PRO, vice ordförande 

Ronny Nilsson, KS  

Jenny Delén, SN 

Torgny Lindau, SN 

Sonja Andersson, PRO 

Erik Skogh, PRO 

Gertie Lexén, PRO 

Sven Magnusson, SPF § 1-6 

Erik Persson, SPF § 1-6 

Engelinus den Braver, SPF § 7-8 

 

 

 

 

Övriga deltagande 
Engelinus den Braver, SPF § 1-6 

Alexander Hovander, kostchef §§ 1-2 

Håkan Eriksson, teknisk chef 

Anders Ivarsson, sekreterare 

 

Utses att justera 
Gertie Lexén 

 
Paragrafer 1-8 

 

 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare  

 

 

  

   Anders Ivarsson 

 

 

 Ordförande  

 

 

  Patrik Ströbeck  

 Justerande  

 

 

  Gertie Lexén 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 

 
 
 
KPR § 1 
 
 

Protokoll 
 
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2017-11-30 anmäldes. 

 

Pensionärsrådets beslut 
 

 Protokollet läggs till handlingarna. 

 _____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

KPR § 2 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Hur är det med maten? Görs periodiskt återkommande 
enkäter? Distribution innanför dörr? Hygienkrav vid 
distribution? Hur många tar mat idag, ökar/minskar 
kundkretsen? 

Kostchefen Alexander Hovander konstaterar att vissa frågor måste 

hänvisas till Vård och omsorg, när det gäller distribution av maten. 

Det uppges att de som lämnar ut maten återkommande låter bli att 

använda värmeväskor, utan tar upp förpackningarna och bär dem 

som de är. En enkät är på väg ut inom ett par veckor, till samtliga 

som erhåller mat via hemtjänsten. De som bor på boenden har 

möjlighet att delta i matråd vid minst ett par tillfällen om året. 

Hygienkraven är desamma som i köket, men maten är förpackad i 

skyddande emballage. Det är 45-50 personer som erhåller mat för 

närvarande, vilket håller sig på en stabil nivå. Matdistributionen är 

biståndsbedömd, för att inte konkurrera med privata näringsidkare. 

Det kommer in en del klagomål, som köket då försöker dra 

erfarenhet av. 

Ett samarbete pågår tillsammans med personal på de särskilda 

boendena, för att förbättra måltidssituationen. 

 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 
 
 
 
 
KPR § 3 
 
 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Träbroarna över Perstorpsbäcken bör lagas 
 

Håkan Eriksson, teknisk chef, lovar att de ska ses över under våren. 

 
 

 
 

Pensionärsrådets beslut 
 
Informationen noteras. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 

 

KPR § 4 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Bänkarna längs promenadvägen mot Opalen, längs 
Uggleslingan och längs parkdammen inte lagade. 

De flesta bänkarna ska vara lagade, i den mån personalen har hittat 

de som är trasiga. Håkan Eriksson tar tacksamt emot information 

om det finns fler bänkar som behöver lagas. Det finns bänkar ute på 

fotbollsplanen som är i dåligt skick. 

Bänkarna i stadsparken kommer att bytas under våren. 

Påpekanden kommer även om trimning efter gräsklippning, vid 

bänkar, papperskorgar, stolpar etc. 

 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________   

 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 5 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Vägvisning till offentlig toalett 

Håkan Eriksson konstaterar att det inte riktigt är klart var frågan 

ligger, stadsarkitekten har inte hittat en modell som är riktigt 

tillfredsställande. Frågan tas upp med stadsarkitekten av tekniska 

kontoret.  

 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________   

 

Beslutet skickas till 

Tekniska kontoret 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 6 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Handikappanpassa fler trottoarer 

Det är svårt att gå med rullator på vissa sträckor inne i tätorten. Det 

är även ett problem med att bilar parkerar så att det är svårt att 

komma fram vid torget. Det är dyra åtgärder när det kommer till 

asfaltering och plattläggning, men tekniska kontoret tar gärna emot 

synpunkter på var det är mest angeläget. 

Det sätts av några miljoner årligen för asfaltering, en ny 

upphandling träder i kraft till sommaren. 

Det är ofta dåligt med snöskottning på trottoarer i villakvarteren. 

  

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

KPR § 7 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Vilka resurser har kommunen för bostadsanpassning? 

 

Handläggare Karin Söderholm lämnar skriftligt svar. När det gäller 

resurser för bostadsanpassning så står Perstorp sig bra om man 

jämför med närliggande kommuner. 

Har ansökan kommit in och är komplett med intyg från 

arbetsterapeut eller liknande så går enklare ärenden i regel för 

beställning samma dag om handläggaren är på plats. Snickaren som 

anlitas gör i regel dessa jobb en dag i veckan. Då handlar det om 

tröskelbyte, stödhandtag osv. 

När det gäller större saker som trappstolshissar, hissar,  ramper mm 

så ska det tas in offerter, och ärendet ska upp i  kommunstyrelsen 

om det kostar mer än 90 000 kr, sedan ska det beställas och det är 

leveranstid. Utomhusarbeten kan ta längre tid om man ser till 

väderläget. 

Handläggaren har ca 20% tid avsatt till detta. 

Frågan om färdtjänst diskuterades, vid nästa möte lämnas 

återkoppling från Skånetrafikens kundråd. 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________   
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

   

 

  

 

 
 
KPR § 8 
 

Information från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Ekonomin har en prognos på 13,9 mnkr i överskott. Perstorps bostäder har 

invigt sitt nybygge, där alla lägenheter är uthyrda. Omkring 1000 personer 

står i bostadskön. Arbetsmarknadsenheten har invigt nya lokaler, där även 

arbetsförmedlingen finns på plats igen. En utredning om ev. nytt 

kommunhus vid gamla hotellet kommer att genomföras, för att få underlag 

för ett ev. beslut.  

Swedbanks nedläggning av kontoret meddelades kommunen bara en dag i 

förväg, och kommunen har framfört sina protester mot handläggningen. 

Vissa kontakter med alternativa banker har tagits, i syfte att intressera 

någon av dem att etablera sig i Perstorp. 

En brottsförebyggare är anställd sedan årsskiftet och kommer att arbeta i 

samverkan mellan kommun och polis.  

Skuldsättningsproblematiken tas upp, Perstorp är en av de kommuner i 

riket som har mest besvärlig situation. En budget- och skuldrådgivare 

kommer att anställas inom kort. 

Investeringarna i idrottshallen ligger ett par veckor efter tidsplanen. 

Julbelysningen är snart färdiginvesterad. Pendlarparkeringen dras igång 

inom kort. Korsningen vid järnvägsövergången byggs snart om. 

Parkeringen vid kv Syrenen görs i ordning. Två utegym byggs. Två nya 

vattenborror har tagits upp, det finns god tillgång till dricksvatten, och 

säkerheten ses över för vattenförsörjningen. Aulan slutförs i februari/mars. 

Ungdomsgården Ozwald är igång igen, efter renovering. Rutschkanorna vid 

Ugglebadet planeras vara klara för invigning den 1 juni. 

Socialnämnden 

Bokslutet kommer i slutet av februari, det tyder preliminärt på ett litet 

överskott. Positiva siffror kommer från institutionsvård för missbrukare 

samt från ekonomiskt bistånd och integration. Större underskott finns för 

familjehem för barn och ungdomar, vissa institutionsplaceringar för barn 

samt för hemtjänsten. En redovisning av statistik för hemtjänsten önskas 

till nästa pensionärsråd. En tjänst är på väg att tillsättas i samverkan med  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2018-02-08 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden. Två projekt om digitalisering är i 

startgroparna, dels inom demensvård dels gentemot personalen. Frida 

Beijer bjuds in att presentera projektet DIDEC. Uppsökande verksamhet 

gentemot personer som fyllt 77 år planeras. Nytt LSS-boende övervägs. 

________ 
 

 


