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Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 13.15 – 15.15 

 
 Patrik Ströbeck, KS, ordförande  

Ann-Christine Strandqvist, SN 
Erik Skogh, PRO 
Kaj Seger, SPF 
Valter Johansson, PRO, tjänstgörande ersättare 
Engelinus den Braver, SPF, tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Anne Lise Pedersen, PRO, ej tjänstgörande ersättare 
Sven Magnusson, SPF, ej tjänstgörande ersättare 
Marja-Leena Gunnarsson, biståndshandläggare 
Annika Sjöholm, biståndshandläggare 
Bengt Marntell, samhällsbyggnadschef 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 
 

Utses att justera Valter Johansson Paragraf 57-62 
 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare  

 

 

  

   Eva-Mona Welther Stjernfeldt 
 

 

 Ordförande  

 

 

 

  Patrik Ströbeck  
 

 

 Justerande  

 

 

 

  Valter Johansson 
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KPR § 57 

 
Föregående mötesprotokoll 
Ordförande Patrik Ströbeck föredrar protokoll från 
pensionärsrådets sammanträde 2013-02-28. 

 
Pensionärsrådet beslutar 
att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
_______ 
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KPR § 58 

Samarbete sjukhus och kommun 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 

Fungerar samarbetet mellan sjukhus och kommun när 
behandlingsfärdiga patienter skickas hem? 

Biståndshandläggare Marja-Leena Gunnarsson och Annika Sjöholm 
svarar på frågan. 

För det mesta fungerar det bra, men ibland missar det i 
kommunikationen. Då kan det hända att en patient, som behöver 
hjälp av hemtjänsten, skickas hem utan att hemtjänsten vet om det. 

När en anhörig kommer på sjukhus är det viktigt att man begär en 
vårdplanering. Det har man rätt till och en vårdplanering kan inte 
nekas när det behövs någon form av hjälp. På sjukhuset är det 
sjuksköterskans ansvar att informera om vårdplanering. 

Biståndshandläggaren åker till sjukhuset för planering tillsammans 
med berörda parter och diskuterar vilken hjälp som behövs när man 
kommer hem. Kommunen har fem dagar på sig att planera insatsen. 
Ibland kan man ha vårdplanering via telefon vid uppenbara behov, 
t.ex. behov av larm eller korttidsboende. Kommer man på 
korttidsboende har man vid behov ytterligare vårdplanering där. 

Kaj Seger ställer frågan om det händer att man skickar hem 
patienter innan de egentligen är utskrivningsklara. Svaret från 
Marja-Leena Gunnarsson är att det tyvärr händer. 

Erik Skogh berättar om den dåliga erfarenhet han har rörande nära 
anhörig. Det gavs dålig information överlag på sjukhuset och 
ingenting om vårdplanering och han har fått lägga ner mycket tid 
och kraft på att ordna saker själv. 

I de fall en operation är inplanerad görs vårdplanering innan 
operationen och det fungerar mycket bra enligt Ann-Christin 
Strandqvists erfarenhet. 

Broschyren Samordnad Vårdplanering delas ut av 
biståndshandläggarna. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
 att   tacka för informationen. 

________ 
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KPR § 59 

Färdtjänst 
Kommunalråd Arnold Andreasson har inbjudits till mötet, 
men kan ej närvara p.g.a. besök från Region Skåne hela 
dagen. Detsamma gäller kommunchefen. 

Från pensionärsföreningarna har följande frågor 
inkommit: 

När upphandlas färdtjänsten nästa gång? 

Muntlig information från kommunsekreterare Stefan 
Didrik: 

Nuvarande avtal går ut 2014-12-31. 

KS ser över möjligheterna att bedriva färdtjänst på annat 
sätt. Frågan lyfts också i Skåne Nordväst, där det är 
minskat intresse för förlängning av avtalet med Region 
Skåne bland nu medverkande kommuner. 

Tänkbart färdtjänstsamarbete med Klippan? 

Skriftligt svar från kommunsekreterare Stefan Didrik: 

Klippan har några år kvar på det avtalet man har idag 
med ett lokalt taxibolag. Det är dock inte säkert att när 
detta avtal går ut att man inte ansluter sig till Region 
Skåne och den regionala färdtjänsten. Avtalet är lite av 
en kompromiss mellan två bolag, det som vann 
upphandlingen och en konkurrent, för att klara kraven 
som ställdes i upphandlingen. Att gå samman med 
Klippan innan deras avtal går ut är antagligen inte 
aktuellt. 

Har färdtjänsten blivit billigare eller dyrare för kommunen 
sedan Skånetrafiken tog över? 

Skriftligt svar från kommunsekreterare Stefan Didrik: 

Samtliga kommuner som har överlåtit färdtjänsten till 
Region Skåne och räknat på kostnaden hävdar att det är 
ett nollsummespel. Vinsterna ligger snarare i 
samordningen och smidigheten vid resor med 
riksfärdtjänst. 
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Ställs andra krav på bilarnas utrustning nu som skulle 
försvåra för lokala taxiföretag att lämna anbud? 

Skriftligt svar från kommunsekreterare Stefan Didrik: 

Det ställs alltid höga krav på fordonen och deras 
utrustning vid en upphandling av färdtjänst. I Klippan 
t.ex. klarade det bolaget som vann upphandlingen inte 
av kraven utan man samarbetar. 

Regler? Vem kan få färdtjänst? 

Information hämtad från Skånetrafikens hemsida: 

Den som söker färdtjänst via Skånetrafiken måste vara 
folkbokförd i den kommun där Skånetrafiken är ansvarig. 
Den sökande ska ha funktionsnedsättning som beräknas 
vara i minst tre månader. Det är 
funktionsnedsättningens omfattning som avgör om man 
har rätt till färdtjänst. Färdtjänst kan inte beviljas på 
grund av att allmän kollektivtrafik saknas eller är dåligt 
utbyggd. Den som behöver hjälp under resan i fordonet 
kan beviljas ledsagare. 

För sjukresor, dvs resor till och från vård kontaktar man 
sin vårdgivare. Betalar Försäkringskassan eller 
försäkringsbolag för resor beviljas man inte färdtjänst. 

Mer ingående information finns på Skånetrafikens 
hemsida, www.skanetrafiken.se. 

  
 

Pensionärsrådet vill diskutera färdtjänstfrågan 
ytterligare, speciellt när det gäller avtalsfrågan, vid 
nästa möte och då med kommunalråd Arnold 
Andreasson närvarande. 
 

Pensionärsrådet beslutar 
att  anse frågorna besvarade tills vidare 

att inbjuda kommunal Arnold Andreasson till nästa 
möte 2013-09-05 

______ 
 
 Delgivning 
 Kommunalråd Arnold Andreasson 
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KPR § 60 

Miljö 
Samhällsbyggnadschef Bengt Marntell svarar på frågorna. 

Från pensionärsföreningarna har följande frågor inkommit: 

Sinnenas trädgård är en god idé. Hur fortskrider arbetet? 
Namnet ’Sinnenas trädgård’ är varumärkesskyddat, men det 
används tills vidare som projektnamn, vilket är tillåtet.  
På Österbo blir det två uteplatser med gång emellan. Anläggningen 
beräknas kosta 400 000 kr. Anläggningen vid Ybbåsen är 
kostnadsberäknad till 450 000 kr. Där byggs ett växthus på planen 
framför huset med anläggning av plattor fram till entrén. Ärendet är 
ute för detaljplanering nu och kommer att läggas ut på anbud efter 
semestrarna. 

Den skogsgallring i bebyggelsenära bestånd som skett den senaste 
tiden upplevs positivt. Dock; finns det en skötselplan för 
Andreassons äng? 

Man har börjat med att utarma ängen, så att örter och dylikt kommer 
igång. Ängen ska nu slås före september. Det kommer att ta några 
år att utarma ängen. Man har sökt och fått EU-pengar, i ett Leader-
projekt, som även omfattar skogen.  

Erik Skogh menar att man skulle behöva slå delen mot Lärkvägen 
två gånger om året. Han efterlyser också skyltar i området, t.ex. där 
en backstuga en gång låg, och även i kommunen överlag för 
marknadsföring av kommunen. 
Det är mycket skräp, speciellt runt grillplatser. Kommunen brukar 
städa på måndagar. 
Rensning av Källstorpsbäcken togs också upp. Källstorpsbäcken är  
delvis kommunens, delvis privat mark, vilket försvårar att rensa hela 
vägen. I höstas röjdes Dimmornas dal av personal från 
Lillarydsverkstaden.  

Patrik Ströbeck ställer en fråga om fotbollsplanen. De kvarlämnade 
järnen från fotbollsmålen kan utgöra en olycksrisk och de kommer 
att tas bort. 

 

Pensionärsrådet beslutar 
att  tacka för informationen. 
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KPR § 61 

Information från nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsen  

Bokslutet för 2012 visade +8,2 milj. kr, vilket är bättre än 
prognosen. 2013 ser inte riktigt lika bra ut. Prognosen är 2,2 
milj. kr för året, men är nu nere på 400 000. För 2014 är inte 
ramarna klara än, men det ser ut att bli ännu tuffare. Beslut 
har tagits angående hantering av överskottet. Socialnämnden 
får ta med sig 1,7 milj. till 2013 och Byggnadsnämnden 0,2 
milj. Resten av nämndernas över och underskott avskrevs.  

En gemensam upphandlingsorganisation har bildats 
tillsammans med Klippan och Åstorp. Kostnaden är 220 000 kr 
per år för Perstorps kommun.  

Nytt avtal med polisen har också upprättats. 

När det gäller aktieägaravtal för Fjärrvärmebolaget så har Eon 
och kommunen skrivit nytt avtal om fjärrvärmen. Kommunen 
får behålla ordförandeposten i bolaget, men ordföranden har 
inte utslagsrösten. 

Socialnämnden 

Ekonom Anders Ferm har tagit fram en ny mall för redovisning av 
antal lediga dygn på äldreboenden. I fortsättningen kommer rapport 
att lämnas till socialnämnden varje kvartal. 
Sammantaget visar rapporten för 2012 att antal lediga 
lägenheter/kvartal var 2,83 på Ybbåsen och 3,21 på Österbo. 
Motsvarande siffror för första kvartalet 2013 är 1,17 respektive 
1,86. På korttidsboende är antal lediga lägenheter 1,86 för första 
kvartalet 2013. 

Ny socialchef, Bengt Andersson, tillträdde 2013-03-04. 

Verksamhetschefen för Individ- och familjeomsorg slutade 
2013-05-08. Rekrytering pågår av ny chef. 

Ny områdeschef för LSS/psykiatri är sedan april Maria 
Silversand. 

Ny områdeschef för hemtjänsten, Susanne Wåhlander, 
tillträder den 10 juni. 

Söderåsens Miljöförbund beslöt att köket på Ybbes krog skulle 
stängas i oktober 2013. Beslutet överklagades och man har 
beviljat förlängd verksamhet för Ybbes krog till årsskiftet. 
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Pensionärsrådet beslutar 
att tacka för informationen. 

 _______ 
 

 
 

 
KPR § 62 

Övrigt 

Kaj Seger informerar om en tidningsartikel om äldrevården 
och äldreboenden. Det har gjorts en undersökning i 
kommunerna och Perstorp har fått höga poäng och ligger 
mycket bra till. I undersökningen har man bl.a. tittat på 
personaltäthet, personalens utbildning, måltider, 
gruppaktiviteter. 

 
Erik Skogh meddelar att stenen till minne av fotograf 
Stjernberg förhoppningsvis kommer att invigas i augusti. 
Plastens hus kör fortsättning på Stjernberg i september. 
 


