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Plats och tid  Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 13.15-15.30 

 
 Patrik Ströbeck, KS, ordförande  

Lars Svensson, KS 
Elisabeth Holmer, SN 
Ann-Christin Strandqvist, SN 
Jan Lindberg, PRO 
Valter Johansson, PRO 
Erik Skogh, PRO 
Sven Magnusson, SPF 
Bengt Grönwall, SPF 
 

Övriga deltagande Anne Lise Pedersen, ej tjänstgörande ersättare 
Engelinus Den Braver, ej tjänstgörande ersättare 
Lars Jansson, socialchef 
Zenita Böcker, verksamhetschef 
Nicklas Andersson, Swedelock AB 
 
Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare 
 
 
 
 

Utses att justera Sven Magnusson Paragraf 19-28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrifter Sekreterare    

  Eva-Mona Welther Stjernfeldt 
 
 
 

 

 Ordförande   
  Patrik Ströbeck  

 
 
 

 

 Justerande   
  Sven Magnusson  
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KPR § 19 

Föregående mötesprotokoll 
§ 14  
Elisabeth Holmer dementerar att det har blivit fler tjänster i 
hemtjänsten. 
 
§ 12 
Erik Skogh önskar få fört till protokollet att ökad nattbemanning 
behövs. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  ändringarna förs till protokollet, samt 
att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 
_______ 
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KPR § 20 

Nyckelgömmor i hemtjänsten 

Nicklas Andersson från Swedelock AB informerar om 
nyckelgömmor i hemtjänsten och demonstrerar enheten, som 
monteras på dörren. I flerfamiljshus sätts de oftast i trapphuset. Den 
är mycket lätt att montera och demontera. Det finns nio olika 
modeller att välja på då alla dörrar inte är lika. Den digitala 
funktionen hos nycklarna gör att man kan avläsa när personal har 
kommit och gått hos brukaren.  

Ann-Christin Strandqvist frågar om Räddningstjänsten också kan 
använda sig av nyckelgömman. Nicklas Andersson svarar att om 
kommunen vill kan man välja så att Räddningstjänsten får tillgång 
till systemet. 

Swedelock började med systemet 1998 och f.n. är 22 kommuner 
anslutna. Det vanliga är att man hyr systemet. Systemet är mycket 
stöldsäkert, någon incident har aldrig rapporterats. Om man tappar 
nyckeln slutar den att fungera. 

Zenita Böcker berättar att man kommer att ha en provrunda med 
cirka 50 brukare under en tid av 6 månader för att testa systemet. 
Man tänker sig ett område på landet, utåt Oderljungaområdet, och 
ett område i centrum. I höstas gjordes en tidmätning under en 
veckas tid för logistiken som visar på klara fördelar med att använda 
systemet med nyckelgömmor. 

 
 

Pensionärsrådet beslutar 

att tacka för informationen. 
 _______ 
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  KPR § 21 

Entreprenörer angående psykiskt sjuka 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 
 
Vilka entreprenörer kan komma ifråga förutom Björkh aga 
angående psykiskt sjuka?  

   
  Socialchef Lars Jansson ger svaret att det i Perstorp endast  
  finns Björkhaga för närvarande. 

 Lars Svensson informerar om att det f.n. inte finns någon av 
kommunens brukare som bor på Björkhaga. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att tacka för informationen, samt 
att anse frågan besvarad. 

 _______ 
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KPR § 22 

Hälsoträdgården på Österbo 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Finns det pengar avsatta för hälsoträdgården på Öst erbo? 

Socialchef Lars Jansson informerar om att det finns medel 
reserverade i budgeten för både Österås och Ybbåsen. 
Trädgårdarna finansieras genom en hyresökning för marken med 
cirka 50 000 kr per år. Lars Jansson påpekar att budgeten tas först 
den 28 november samt att det är Kommunstyrelsen som fattar 
beslut om investering av själva anläggandet. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad. 

_______ 
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KPR § 23 

Bemanning efter behov på Österbo 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Målet är att bemanna efter behov på Österbo. Hur 
långt har det framskridit? 
 
Verksamhetschef Zenita Böcker svarar på frågan. 
Den 4/9 hade man ett möte med hela personalstyrkan 
från Österbo. Den 1 november kommer nya rutiner att 
införas. Detta innebär att personal på Österås, Ybbåsen 
och hemtjänsten gemensamt kommer att bemanna på 
ett annat sätt.  
Elisabeth Holmer frågar om man har satt någon tid för 
utvärdering. Zenita Böcker svarar att man kommer att 
köra en längre tid och sedan utvärdera.  
Bengt Grönwall undrar om det är fackligt förhandlat. Lars 
Jansson svarar att han har haft kontinuerlig kontakt med 
facket som inte ser något hinder och som menar att det 
är en arbetsgivarfråga. 
 

Pensionärsrådet beslutar 

att  frågan är besvarad.  
 
_______ 
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KPR § 24 

Deltidsanställd personal 
Från pensionärsföreningarna har följande fråga 
inkommit: 
 
Perstorp hör till de kommuner som har flest deltids anställa. 
Vad görs åt det? 
 
Ordföranden informerar att personalansvarig Myrthel Sjöström fått 
kallelse till mötet men inte kan delta p.g.a. annat uppdrag. Hon har 
meddelat att hon gärna kommer på nästa möte. 
 

Pensionärsrådet beslutar 

att  ärendet tas upp på nästa sammanträde.   
______ 
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KPR § 25 

Utbildning av sjuksköterskor inom 
psykvård 

Från pensionärsföreningarna har följande fråga inkommit: 

 
Utbildning av sjuksköterskor inom psykvård. Har det  kommit 
igång? 
 
Zenita Böcker redogör för frågan. Efter att hon tillträdde sin tjänst 
den 15 augusti har hon diskuterat ämnet med personalen. Det är 
ingen idag som har psykisk specialutbildning. Man vet inte om 
någon är intresserad av en sådan utbildning, inte heller om det finns 
pengar till det. Zenita Böcker menar att demenssköterskan besitter 
en stor kompetens och att man i Perstorp är ganska bra rustade 
och har mycket kompetenta sjuksköterskor. Det är dessutom 
mycket svårt att rekrytera specialutbildade sjuksköterskor. 
 
Lars Svensson menar att många sjuksköterskor ifrågasätter om det 
är lönt att utbilda sig eftersom det lönemässigt gör liten skillnad. 
 
Ann-Christin Strandqvist ställer frågan om man annonserar om 
specialistutbildad sjuksköterska när man rekryterar och menar att 
det är skillnad mellan att vara gammal och dement eller annars 
psykiskt sjuk. Zenita Böcker svarar nej på frågan och tillägger att 
man vid behov tar konsulthjälp utifrån. 
Lars Jansson menar att om det bara finns ett par personer i 
kommunen som är i behov av sådan personal kan man inte 
bemanna en sådan tjänst. 
Elisabeth Holmer påpekar att även efter att man har fyllt 65 år 
behåller man sin läkare på psykiatriska avdelningen på sjukhuset. 
Lars Svensson framför att det vore en fördel om socialnämnden 
och socialchefen kunde göra ett studiebesök på Björkhaga. Lars 
Jansson menar att det är annan personal som bedömer var 
kommunens brukare placeras. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  anse frågan besvarad.  
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  KPR § 26 

  Delgivning 
  Socialstyrelsens beslut 2012-07-31, Dnr 9.1-12838/2012 

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), 
SoL och 7 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL 
 
Ärendet avslutas. 
 
Socialchef Lars Jansson redovisar ärendet. Socialstyrelsens beslut 
om åtgärder ska verkställas utan dröjsmål. 

 

Pensionärsrådet beslutar 

att  anse beslutet delgivet.  
   
______ 
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  KPR § 27 

  Information från nämnder och styrelser 
   

Kommunstyrelsen:  
Halvårsbokslutet ser bra ut. För helåret förväntar man 
sig 5 milj plus. Man behöver låna till driften.  
Färdtjänsten var uppe som ett ärende, vilket är 
överlämnat till Region Skåne. Under nästa år måste ett 
avtal tecknas om man vill fortsätta. Man fortsätter utreda 
ärendet. 
Ny plan- och bygglovstaxa är på väg att antas och ska 
gälla från den 1 oktober. 
 
För skolan är situationen jobbig med stort underskott 
som funnits i många år. Lars Svensson menar att man 
måste gå till fullmäktige och begära mer pengar så snart 
man ser att det inte fungerar. 
Viss omorganisation pågår inom skolan. Ny skolchef är 
under rekrytering. 
 
Rekrytering av ny bygglovshandläggare pågår också. 
 
Socialnämnden: 
Socialchef Lars Jansson informerar att ekonomin är i 
balans. Det är en dynamisk tid för verksamheten med att 
sätta den nya organisationen och att arbeta med den 
fortsatta utvecklingen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden: 
BUN har ett minus på 3,9 milj och har gått back under 
många år. Lars Svensson menar att det är svårt att 
vända skutan om man inte tar tag i saker genast och 
försöker hålla budgeten.  
Ann-Christin Strandqvist påpekar att förmodligen har inte 
budgeten varit rätt lagd. Vissa verksamheter måste få 
kosta och skolan är en sådan. 
 
Pensionärsrådet beslutar 
att  tacka för informationen.  
 
______ 
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KPR § 28 

Övriga frågor   
Erik Skogh framför följande synpunkter och frågor: 

Vattenverket har 500 mätare som ska bytas ut. Varför 
gör man inte färdigt där man har börjat? 

Stigen mellan Trastvägen och Andreassons äng är 
kommunens stig. Nu är det så mycket nässlor att man 
måste göra något åt det. Många små barn kommer den 
vägen. Nu får man föra nässlorna, som kan vara högre 
än barnen, åt sidan för att kunna gå.  

Förra året grävde man upp asfalt på Trastvägen för att 
lägga räfflade plattor för att underlätta för synskadade. 
Det är ännu inte klart. Varför gör man inte färdigt? 

Det var sagt att lekplatser skulle åtgärdas. Vid 
”Söderkåkarna” finns bara en gammal lektraktor som 
enda lekutrustning. Där är mycket ogräs som knappt ens 
är nerklippt och det ser likadant ut på andra lekplatser i 
kommunen. 

För 3-4 år sedan togs problemet med anslagstavlorna 
upp. De höll på att ramla och ingenting gjordes, så de 
fick falla.  

Det är dåligt med papperskorgar för hundavföring, vilket 
gör det otrevligt i omgivningarna. 

Lars Svensson tar frågorna med sig. Till 
Kommunstyrelsens nästa AU har man begärt in 
underhållsplaner och skötselplaner. 

Lars Svensson har inte hört något om lekplatserna.  

Ofta blir man avbruten av annat som kan vara mer 
brådskande och får inte jobba färdigt. Men det är 
meningen att man skall göra klart överallt på en gång, 
både när det gäller vattenmätare och plattsättning. 

Valter Johansson påpekar att där man gräver vid 
Oderljungavägen är det många djupa gropar som inte 
markerats, vilket lätt kan leda till onödiga olycktillbud. 

 


