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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
2011-09-01 

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl 13.15-15.35 

 
Beslutande Patrik Ströbeck, KS, ordförande  

Ann-Christin Strandqvist, SN 
Lars Svensson, KS 
Jan Lindberg, PRO 
Arne Malmgren, PRO 
Valter Johansson, PRO 
Knut Erik Skogh, PRO 
Kaj Seger, SPF 
Engelinus den Braver, SPF 
 

Övriga deltagande Sven Magnusson, SPF, ej tjänstgörande ersättare 
Anne Lise Pedersen, PRO, ej tjänstgörande ersättare 
Elin Månsson, sekreterare 
 
 
 

Utses att justera Valter Johansson Paragraf 34-42 
  

 

 

 

 
Underskrifter Sekreterare    

  Elin Månsson 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Patrik Ströbeck  

 
 
 

 

 Justerande   
  Valter Johansson  
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KPR § 34 

Föregående mötesprotokoll 
Ordförande Patrik Ströbeck föredrar protokoll från 
pensionärsrådets sammanträde 2011-06-09. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
_______ 

 
 
 
 

 
KPR § 35 

Bemanningen på Österbo och Ybbåsen nattetid 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 
 
Vilka förändringar har gjorts efter Socialstyrelsens erinran om 
bemanningen på Österbo och Ybbåsen nattetid? 

Ett skriftligt svar från Tf förvaltningschef Rune Olsson, på Vård 
och Omsorgsförvaltningen har inkommit. Han menar att 
förvaltningen inte har gjort några förändringar i bemanningen 
nattetid och Socialstyrelsen har inte heller gett något meddelande 
kring inspektionen som gjordes 2011-05-18.  
 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 
_______ 
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 KPR § 36 

Avvikelserapport rörande färdtjänst 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 
 
Har klagomålen från KPR till kommunen framförts till 
Skånetrafiken angående färdtjänsten? Vad blev svaret? 
 
Ett skriftligt svar har inkommit från Anders Ottosson, där han skriver 
att klagomål från KPR och övriga synpunkter framfördes vid ett 
möte i kommunstyrelsen 2011-02-23 § 25, med Ann Persson från 
Skånetrafiken.  
 
Kaj Seger ger förslag på att Perstorps kommun tar kontakt med 
Klippan och frågar hur de upphandlar sina färdtjänstavtal, hur det 
fungerar med färdtjänst, klagomål och andra relevanta frågor.  
 
Arnold Andreasson ska inom kort på ett nytt möte om färdtjänst 
och kommer då att framföra de synpunkter och klagomål som 
KPR inlämnat. 
 

Pensionärsrådet beslutar 

att delge kommunstyrelsen ovannämnda förslag,  
samt 

 
att frågan är i övrigt besvarad. 

 _______ 
 

 

Delgivning 

Kommunstyrelsen
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KPR § 37 

Trygghetsboende i Perstorp 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
KPR vill ha information och vara med i diskussionerna angående 
det planerade trygghetsboendet och andra eventuella planer och 
beslut som gäller pensionärerna. Kan kommunen ordna en 
studieresa för KPR för att se hur andra kommuner har ordnat med 
trygghetsboenden? 

 
Skriftligt svar har inkommit från Anders Ottosson som menar att 
frågan är under beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott. En 
eventuell studieresa för att se hur andra kommuner planerat och 
inrättat trygghetsboenden kommer att diskuteras under ärendets 
fortsatta beredning. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 

_______ 
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KPR § 38 

Arbetskläder för hemtjänstpersonal 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Hur har det fortgått med arbetskläder för hemtjänstens 
personal? 
 
Tf förvaltningschef Rune Olsson svarar att en arbetsgrupp är tillsatt 
för att utvärdera de nuvarande arbetskläderna i våra boenden, 
diskutera fram vilket behov som finns i hemtjänst, kravspecificera 
och kostnadsberäkna detta. 
 
KPR anser det viktigt att driva på denna fråga och önskar att det 
sätts upp som önskemål till extra  
medel inför budget 2012.  
 
KPR ber även om en uppföljningsrapport från den nye 
förvaltningschefen inom Vård och Omsorg nästa sammanträde 
2011-12-01.  

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  delge kommunstyrelsen vad som här diskuterats, 
samt 

 
att be den nya förvaltningschefen inom Vård och 

Omsorg delta på nästa sammanträde. 
_______ 
 
 
Delgivning 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef inom Vård och Omsorg
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KPR § 39 

Cykling på torget 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Det är problem med cykling på torget och trottoaren mellan 
torget och Café Hörnan, går det att sätta upp hinder? 

 
Skriftligt svar har inkommit från Anders Ottosson som menar att 
det inte är möjligt att sätta upp sådana hinder då det skulle minska 
framkomligheten för personer med funktionshinder och övriga, 
och istället motverka dess syfte. 

 
Vidare informerar Lars Svensson muntligt om att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ett par gånger per år har samråd 
med polisen, där det framkommit att problemet med cykling är stort 
och svårt att sätta stopp för.  
 
KPR vill att kommunstyrelsen tar detta ärende på allvar och utreder 
frågan alternativt lämnar över frågan till Rådet för trygghet och 
hälsa.  

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 
_______ 
 
 
Delgivning 

Kommunstyrelsen 

Rådet för trygghet och hälsa 
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KPR § 40 

Utredning angående bussartrafik 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Har det gjorts någon riktig utredning angående bussartrafik från 
Perstorps ytterområden och byar? 
 
Skriftligt svar har inkommit från Anders Ottosson som skriver att 
tidigare inlämnat förslag från KPR gällande att starta en lokal 
busstrafik där turerna skulle passera Bosarp, Björstorp, 
Oderljunga och Köpinge, har efter kontakt med Skånetrafiken 
kostnadsberäknats till mellan 400 000 och 1 200 000 kronor per 
år, för en dubbeltur tisdagar respektive lördagar. Utöver 
trafikkostnaderna tillkommer även kostnader för att anlägga, 
trafiksäkra och handikappanpassa busshållsplatser. 
Kommunstyrelsen tar upp ärendet under höstens 
budgetberedningar.  

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 
_______ 
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KPR § 41 

Information från nämnder och styrelser  

• Delgivning från Kultur och fritidsnämnden som på 
sammanträde 2011-05-16 beslutar att till kommunstyrelsen 
inkomma med en förfrågan om ett tilläggsanslag på 35 000 
kronor till uppförandet av en minnessten över Per Stjernberg. 

• Ann-Christin Strandqvist informerar om projekt LOVEN samt 
om halvårsresultatet och budget inom Socialförvaltningen. 

• Lars Svensson informerar om vad som togs upp på senaste 
sammanträdet för kommunstyrelsen. Det var bland annat 
information om nya bygglovstaxan, planer inför ny förskola i 
Oderljunga, samordnad fastighetsskötsel och information om 
de nya cheferna i kommunen. 

 
 _______ 
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 KPR § 42 

Övriga frågor 
Carin Ledhagen är projektledare för den nya utredningen som 
Perstorps Kommun initierat, om vilka förutsättningar det finns för att 
införa valfrihetssystemet LOV i kommunens verksamhetsområde 
hemtjänst.  
 
Då eventuell förändring till största delen berör Perstorps invånare 
över 65 år vore det av intresse att ha med representanter från 
målgruppen i den referensgrupp som skall sättas ihop. Syftet med 
referensgruppen är att fånga de olika åsikter och förutsättningar 
som finns för ett införande av valfrihetssystemet.  
 
Hon önskar deltagande från minst två representanter från PRO 
och SPF. Första sammankomsten för referensgruppen är tänkt att 
vara den 5/9 klockan 13:00 på Kommunhuset, sammanträdeslokal 
Ugglan. 
 
 

Pensionärsrådet beslutar 

att  sända följande representanter; 
 Sven Magnusson, SPF 
 Engelinus den Braver, SPF 
  
_______ 
 

Delgivning 

 Rune Olsson 

 Carin Ledhagen 
 
 
 
 
 

 


