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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 13.15 – 14.40 

Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Ströbeck, KS, ordförande 

Valter Johansson, PRO, vice ordförande 

Bo Dahlqvist, KS 

Torgny Lindau, SN 

Sonja Andersson, PRO 

Erik Skogh, PRO 

Gertie Lexén, PRO 

Sven Magnusson, SPF 

Erik Persson, SPF 

 

 

 

Övriga deltagande 
Ronny Nilsson, KS  

Victor Vilsmyr, sekreterare 

 

Utses att justera 
Valter Johansson, PRO 

 
Paragrafer 27-34 

 

 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare  

 

 

  

   Victor Vilsmyr 

 

 

 Ordförande  

 

 

  Patrik Ströbeck  

 Justerande  

 

 

  Valter Johansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
KPR § 27 
 
 

Protokoll 
 
Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde 2017-08-31 anmäldes. 

 

Pensionärsrådets beslut 
 

 Protokollet läggs till handlingarna. 

 _____ 



 3 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 
 
 
 
KPR § 28 
 
 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Träbroarna över Perstorpsbäcken bör lagas 
Fortfarande är bänkarna inte lagade 
Vägvisning till offentlig toalett 
Hur är det med maten? 

 
 
Ingen från samhällsbyggnad tjänstemän har kommit på dagens möte som 

kan svara på resterande frågor. 

 
 

Pensionärsrådets beslut 
 
Informationen noteras. 

_____ 
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 
 

 

 

 

KPR § 29 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Handikappanpassa fler trottoarer 

 

Tycker att trottoarerna är i dåligt skick och är inte 

handikappanpassade då kanterna är väldigt höga. Det blir att man 

får gå runt om för att komma upp då kanterna är för höga. 

Bäckavägen är dålig gällande trottoarer. Vill att man ska se till att 

man på ett enklare sätt kan komma upp på trottoarer, stort behov. 

Öppna upp för att ha sluttande anslutning till trottoarer i Perstorps 

kommun. Ingen handläggare deltog vid mötet, därför tas ärendet 

upp vid nästa möte igen. 

 

Pensionärsrådets beslut 

Ärendet bordläggs. 

_________   
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 30 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Lista över hjälpmedel vid hemtagning 

 

Patrik Wilhelmson närvarar inte på mötet. Patrik har svarat på den 

frågan som ställts och det läses upp.  Sammanfattningen är att 

hjälpmedel tilldelas utifrån den enskildes behov, och det sortiment 

som finns på Medelpunkten. Det är därför inte meningsfullt att 

upprätta någon form av lista över hjälpmedel, utan bedömning sker 

i varje enskilt fall. 

Vid mötet anförs att en lista på vad som finns att tillgå skulle vara 

till stor hjälp. En generell lista finns inte i nuläget. Av en enkel lista 

bör det kunna framgå vilka typer av hjälpmedel som finns att tillgå. 

Så att man kanske inte glömmer bort något hjälpmedel som vore 

bra för den enskilde även om det är individanpassat. 

Det är professionen som ska kunna se till att behovet ska kunna 

uppfyllas, det är individanpassat vilket hjälpmedel som ska 

erbjudas. 

Problem med att sjukhuset inte kallar kommunen på en 

vårdplanering innan patienten skickas hem till sin folkbokförda 

tillhörighet. Dock hände detta i Klippan men bör kanske kollas upp 

om det finns ett mörkertal att det inte fungerar som det skall, att 

regionen kallar till vårdplanering. 

 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________   
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 31 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Vilka planer har ni för Allégatan (lämplig för pensionärer)? 

 

Vilka planer har ni för den stora tomten?  

Förslag med trygghetsboende - Nära till affärer och bank.  

Det har inte tagits några beslut om trygghetsboende på olika 

alternativ och denna tomt är ett av många alternativ. Arbetet med 

frågan pågår.  

 

Pensionärsrådets beslut 

Informationen noteras. 

_________  



 7 (10) 

 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 32 

Från pensionärsföreningarna har följande inkommit: 

Vilka resurser har kommunen för bostadsanpassning? 

 

Handläggaren har inte möjlighet att närvara vid mötet 

Pensionärsrådets beslut 

Ärendet bordläggs. 

_________   
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

  

 

 
 
KPR § 33 
 

Information från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Budget för 2018. Det budgeterade överskottet är 8,3 mnkr. Efter 

uppräkningar återstod 3,3 mnkr att fördela. 

2,3 mnkr går till socialnämnden för personal för barnhandläggare, 

skuldsanerare, en gemensam resurs med BUN samt två nya heltidstjänster 

på Österbo.  

Kulturnämnden får 670.000 kr för att utveckla kulturskolan, ny tjänst på 

fritidsgården samt till veteran-SM i orientering 2018. 

BUN får 300 tkr för en gemensam resurs med socialnämnden. 

Beslut om nytt finansieringsbeslut för färdtjänst. För Perstorp kommer det 

bli något billigare. Detta för att kommunen har betalt för mycket sedan 

innan då man räknar längd i transport. Man har köpt in en del nya fordon 

för att bättre tillgodose behoven och standarden, utbildning till förare, 

högre löner till förarna. En positiv utveckling. 

Omfördelning av pengar mot föregående budget. Läggs en del extra pengar 

på utegym, skateparken, någon form av gungor vid skateparken. 

Insatser för att förbättra övergångar vid gator och flödet för människor i 

kommunen. Tillför en miljon kr för detta. 

Kostnadsökning för ruschkana på Ugglebadet. 

Medarbetarutbildning är igång och det är fullt på utbildningar. 

Avslutning föregående vecka av projektet för snabbt, bra och effektivt 

bemötande gällande näringslivet.  Perstorp ligger långt ner i rankingen 

vilket behöver förbättras för att locka hit fler företag.  

Arbetsmarknadsenhet som kommit bra in i arbetet för att minska 

arbetslösheten i Perstorp, vilket har gått väldigt bra.  

Trygghetsmätning för kommunen, hur man upplever trygghetsfrågor i 

kommunen, görs tillsammans med polisen. Mätningen visade en klar 

förbättring från föregående år vilket är positivt men behöver en hel del  
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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
2017-11-30 

 

   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

arbete för att förbättra dessa frågor. Brottförebyggare kommer börja nästa 

år, med anställning 30% i Perstorp och 70% i Klippan. 

Mycket bränder i Perstorp just nu, bilbränder men även hyresfastigheter. 

Det har ökat senaste månaderna. Arbete med att förebygga detta pågår och 

vilka insatser som behövs diskuteras. Polisen, räddningstjänsten och 

kommen arbetar med detta. Polisen har ökat sin närvaro i kommunen och 

bevakningsföretag ska också sättas in i de utsatta områdena på nattetid. 

Försäljning av hotellet är ett pågående arbete. Kommunstyrelsen ska 

godkänna köpare innan en eventuell försäljning. 

Henry Roos har presenterat hur ett nytt kommunhus skulle kunna se ut i 

Hotellet efter ombyggnation och renovering. Ser positivt ut gällande detta 

och ska stämmas av med alla partier så kommunen får enighet i projektet. 

Dagens kommunhus är i dåligt skick och fastighetsägaren är efter i 

renoveringar vilket bidrar till sämre arbetsmiljö för de anställda. 

Kommunen betalar för alla renoveringar i dagens kommunhus. I ett 

eventuellt nytt kommunhus blir det så att kommunen äger fastigheten. 

Inga beslut är fattade gällande ovanstående. 

Positivt i stort med nytt kommunhus dock ser pensionärsorganisationerna 

gärna att hotellet är kvar på något sätt utseendemässigt på utsidan. Det är 

en pengafråga vilket som är mest fördelaktigt. 

Årets budget ca 12,7 miljoner plus är prognosen. 

Pensionärsrådet tycker det är dåligt att tjänstemän inte deltar alls på dagens 

möte. Det tyder på ett bristande intresse för samverkan med 

pensionärsorganisationerna.  

________ 
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Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum för sammanträde 
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   Utdragsbestyrkande 

    

    
 

 

 

 

 

 

KPR § 34 

Sammanträdesdatum 2018 

Pensionärsrådet föreslås sammanträda 8 februari, 17 maj, 23 

augusti och 29 november. Sammanträden hålls kl. 13.15. 

Pensionärsrådets beslut 

Sammanträdesdatum 2018 fastställs enligt förslaget. 

 _________ 


