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 PERSTORPS KOMMUN 

 
Pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
2012-03-01 

 

   Utdragsbestyrkande 

    
    
 

 
 
 

Plats och tid Österbo, samlingslokal kl 13.15-15.45 

 
Beslutande Patrik Ströbeck, KS, ordförande  

Sonja Andersson, PRO 
Lars Svensson, KS 
Catharina Tann, SN 
Arne Malmgren, PRO 
Valter Johansson, PRO 
Kaj Seger, SPF 
Bengt Grönwall, SPF 
 

Övriga deltagande Engelinus Den Braver, ej tjänstgörande ersättare 
Kristian Håkansson, områdeschef 
Arnold Andreasson, ordförande kommunstyrelsen 
 
Elin Månsson, sekreterare 
 
 
 
 

Utses att justera Valter Johansson Paragraf 1-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare    

  Elin Månsson 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Patrik Ströbeck  

 
 
 

 

 Justerande   
  Valter Johansson  
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KPR § 1 

Föregående mötesprotokoll 
Ordförande Patrik Ströbeck föredrar protokoll från 
pensionärsrådets sammanträde 2011-12-01. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
_______ 
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KPR § 2 

Psykiatriavdelning på Österbo 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 
 
Användning av en avdelning på Österbo för att ta hem psykiskt 
sjuka? 

Kristian Håkansson, områdeschef på Österbo svarar på frågorna 
gällande Österbo. Han menar att det finns ett stort antal lediga 
platser på Österbo men att det inte är givet att det ska inrättas en 
permanent avdelning för psykiskt funktionshindrade på Österbo.  
Förvaltningen tittar över vilka lokaler som kan vara lämpliga. 

Vad har Socialstyrelsen sagt angående Perstorps kommuns vård 
av de psykiskt sjuka? 

I Socialstyrelsens bedömning efter tillsyn står skrivet att Perstorps 
kommun, som åtgärd, ska inrätta boende med särskild service 
enligt SoL. Målgruppen är den grupp av människor som anses 
färdigbehandlade inom vården men ändå är i stort behov av hjälp.  

Har det gjorts någon utredning om Österbos lämplighet angående 
omhändertagande av psykiskt sjuka, och den kompetens som 
behövs? 
 
Vad gäller personal har intresseanmälan varit ute och intressanta 
ansökningar har kommit in. Det finns kompetent personal att tillgå i 
kommunen. Men fortfarande är inget beslut taget i nämnden kring 
detta ärende.  
 
Ett större samarbete mellan vårdcentral, MAS och förvaltningschef 
har redan påbörjats.  
 
Behövs plötsligt inte alla avdelningar på Österbo som det sjukhem 
med korttidsboende som det är byggt för, och hur ser 
åldersstatistiken ut i framtiden? 

 
 Andelen vårdtagare inom hemtjänsten har ökat vilket leder till att 
 antalet tomma platser på Österbo har ökat. Arnold Andreasson 
 menar att det inte är oroväckande att tomma platser finns i 
 kommunen, det har alltid gått i vågor.  
  

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågorna är besvarade. 
_______ 
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  KPR § 3 

Uteplats på Österbo 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 
 
Hur blir det med uteplatsen på Österbo? 

   
  Områdeschef Kristian Håkansson berättar att de i arbetsgruppen 
  har gjort studiebesök i Östra Göinge, där liknande trädgård  
  inrättats. Den trädgården kostade ca 500 000 kronor och  
  sponsrades via företag och föreningar. 
 
  Tanken med trädgården vid Österbo är att den inte ska bli riktigt 
  lika stor som den i Östra Göinge och hur den ska finansieras är 
  fortfarande ett frågetecken.  
 

Pensionärsrådet beslutar 

att frågan är besvarad. 
 _______ 
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KPR § 4 

Halkbekämpning på knöliga gator 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Halkbekäpning på knöliga gator. 

Skriftligt svar har inkommit från tekniska kontoret kring 
halkbekämpning:  

  Vi plogar när det är över 8 cm på gator o vägar, och över 3 cm på 
  gång och cykelvägar. Trottoarer ansvarar fastighetsägarna för. 

 

Arnold Andreasson meddelar att kommunstyrelsen har gett 
tekniska kontoret i uppdrag att redovisa vad de gör för att 
åstadkomma en bättre situation för gångtrafikanter då han menar 
att den sårbara gruppen är de individer med rullatorer, barnvagnar, 
permobiler osv.  

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 

_______ 
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KPR § 5 

Utvärdering av färdtjänst 
Pensionärsrådet önskar svar på frågan om kontakt har tagits 
med Klippans kommun gällande färdtjänst.  
 
Arnold Andreasson meddelar att det inte inkommit någon ny 
kritik under den senaste tiden.  
 
Dock ska Arnold träffa Skånetrafiken igen vecka 10 för att 
diskutera gällande avtal då det visat sig att Perstorps kommun 
inkommit med ett felaktigt underlag till avtalet. Vi betalar för fler 
resor än vad vi beställer.  
 
Klippans kommun ska förmodligen inte ingå i avtal med 
Skånetrafiken den närmsta tiden.  
 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad.  
 
_______ 
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KPR § 6 

Kommunalpolitiska frågor 
Av diskussion 2011-12-01 framkommer att pensionärsrådet berörs 
av alla kommunalpolitiska frågor som uppkommer, både direkt och 
indirekt. 
 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-11 beslutas att 
kommunstyrelsens ordförande ska delta vid pensionärsrådets 
sammanträde 2012-03-01 för att avge ett svar i frågan. 
 

Arnold Andreasson svarar att pensionärsrådet inte kommer att 
vara en remissinstans gällande budget. Reglementet är en klar 
och tydlig vägvisare. Däremot kan KPR få ta del av hur budgeten 
är tänkt på ett sammanträde i augusti/september månad.  

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad.   
______ 
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KPR § 7 

Information från nämnder och styrelser 

Arnold Andreasson informerar om vad som händer i 
kommunstyrelsen:  

• Beslut om att inrätta socialchef och samhällsbyggnadschef har 
tagits. Rekryteringen är påbörjad. En stadsarkitekt har anställts 
under 2 månader innan den nye beräknas vara på plats. 
Nämndsekreterare rekryteras * 3. 

• RCC (Regionalt cancercenter) är ett folkhälsoprojekt där 
Perstorp gått med.  

• Vad gäller byggnationer så beräknas en ny förskola stå klar 
121101 mitt emot kyrkan med 5 avdelningar. En till ny förskolas 
vid spårvägsgatan planeras. Ett nytt omklädningsrum ska 
ordnas vid idrottsplatsen. Köpmangatan förändras så det blir 
tillåtet att köra 30 km/h. En parkeringsplats håller på att byggas 
i centrum. 

• 3 stycken gator ligger på åtgärdsförslag.  
• Diskussion kring Hotellet pågår.  
• Det finns intresse för att hyra Esabvallen under 3 somrar till 

spårläggare som kommer arbeta med järnvägen.  
• Halvtimmestrafiken fungerar som den ska. 
• Sträckan på väg 108 mellan Örkelljunga och Lund är ett 

investeringsprojekt med målet för bättre trafik.  
• Ny fjärrvärmepanna i Perstorp. 
• Information kring fibernätet. 
• Brist på villatomter vilket också tyder på ett intresse att vilja 

bosätta sig här i Perstorps kommun. 
• Ica ska byggas ut. 
• Coop har stängt och intressenter finns för att hyra lokalen. Men 

huset är inte kommunägt. 
• Det finns i dagsläget en hel del tomma lokaler i byn. Arnold 

informerar om att han haft möte med småföretagare och 
fastighetsägare för att se vad man kan göra för att förändra 
situationen. Ett näringslivsråd ska inrättas. 

• Industriparken har en del investeringar på gång.  
 
  Lars Svensson informerar från Socialnämnden: 

• LOV-utredningen håller låg profil. 
• Det har förekommit stöld av narkotikaklassad medicin inom 

vården. Detta är polisanmält. 
• Annat aktuellt är psykiatriavdelningen som redan diskuterats 

kring.  
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  KPR § 8 

Övriga frågor  
 

• En fråga om matdistribution uppkommer. Det finns de 
kommuner där personal hämtar vårdtagare och kör dem till 
maten istället för tvärtom som här i Perstorp. Att äta själv ökar 
inte alltid aptiten. Är gemensamt intag av mat ett bra förslag? 

       
 Lars Svensson svarar att de som har färdtjänst har möjlighet 
 att åka till Ybbåsen för att äta.  

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  delge kommunstyrelsen för kännedom.  
   
______ 

 

Delgivning 

Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 


