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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut Ansvarig 

Välkomna Ordförande Robin Gustavsson (KD) och Ka-
rin (M) Axelsson inleder med att hälsa alla väl-
komna. 
 
Sammanträdet inleds med en gemensam buffée 
som måltidsorganisationen bjuder på.  

Råden tackar för 
den goda maten 

 

    

Måltidsorganisat-
ionen 

Råden ges en information från Ann-Louise 
Luttrén verksamhetschef för serviceavdel-
ningen tillsammans med verksamhetsutveck-
lare och förste kock på Bokeberg om verksam-
heten.  

Tack för informat-
ionen 

 

    

Nya medlemmar i 
KPR 

Pensionärsföreningarna väljer sina medlemmar 
till KPR på respektive årsmöte. När en ny per-
son blir invald meddelas detta till sekreteraren. 

  

    

Valresultat och pla-
neringsförutsätt-
ningar 

Valresultatet är klart och alla personval är räk-
nade. 
Politiker väljs till KF. Antalet mandat fördelas 
enligt följande: Socialdemokraterna 14 mandat, 
Moderaterna 10 mandat, Sverigedemokraterna 
18 mandat, Kristdemokraterna 4 mandat,  
Vänster 4 mandat,  Liberalerna 3 mandat, Fol-
kets väl 3 mandat, Centern 3 mandat och Mil-
jöpartiet 2 mandat. 
 
Ingen planeringsförutsättning är klar ännu. Än 
så länge är det bara på diskussionstadiet och 
inga förhandlingar är påbörjade.  

Rådet tackar för in-
formationen 

 

 

 
 

Omsorgsförvaltningen 
 

Minnesanteckning 

Kommunala Pensionärsrådet 
Sida 

1 av 2 
Sammankallande 

Ordförande Robin Gustavsson 

Sekreterare 

Nämndsekreterare Iréne Persson 
Mötesdatum 

2022-09-22 
Klockslag 

13.00- 16.00 
Närvarande: 

Robin Gustavsson (KD) ordf. Siv Nilsson PRO v ordf, Susanne Lottsfeldt (SD), Sivard 

Strand PRO, Barbro Bengtsson SPF seniorerna, Ruth Wernolf Nyberg RPG, Bertil Nilsson 

SKPF, Leif Nordin SKPF.  

Närvarande ersättare: Ingrid Jägerhed PRO, Mona Jönsson SPF seniorerna, Stig Åkesson SPF 

seniorerna, John Finnberg SKPF, Ingela Lindau SKPF. 

 
Frånvarande: 

Ingrid Magnusson SPF seniorerna, Lena Svensson (C), Agnetha Lejmyr RPG, Meta Jarl (S), 

Eva Sivertsdotter PRO. 
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Rubrik Anteckning Åtgärd/Beslut Ansvarig 

En diskussion om majoritetsstyre med SD, M 
och KD diskuteras.  

    

Inkomna frågor Se även bilaga:  
 
Information om parkslide ges av Sivard Strand.  
 
Stig Åkesson har ställt en fråga om energikost-
naderna. Robin har gett frågan till Mats Svens-
son på tekniska förvaltningen som har fått i 
uppdrag av ordförande att ta fram en plan för 
att minska elkostnaderna i kommunen.  
En diskussion kring elkostnaderna där energi-
rådgivarna i kommunen efterfrågas om de kan 
hjälpa till för de äldre som nu har dyra kostna-
der.  
Robin tar frågan med sig till stadsbyggnads-
kontoret  
 
Fråga om luftkonditioneringen i gemensam-
hetsutrymmena på trygghetsboendet och sär-
skilt boende 
 
Fallolyckor har enligt uppgift halverats i 
Åstorps kommun.  
 
Balansera mera kommer att vara den 18 okto-
ber. Siv uppmanar att delta på de olika aktivite-
terna och informationerna som då ges. 
 
Frågan om möjligheterna till nybyggnad av 
trygghetsboende i stationsorterna diskuteras.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återkommer med 

svar på dessa frågor 

då inget svar har 

hunnit förberedas. 

 

    

Budgetförutaätt-
ningar 2023, 
flerårsplan 

Robin: står inför att det är svårt att lägga en 
budget. Förvaltningarna håller på att skriva 
fram en budgetförutsättning. Kommer hållas 
budgetdagar i kommande vecka där förvalt-
ningarna får presentera sina behov.  

  

    

Övrigt Den 10 nov är det informationsmöte på för-
samlingshuset i Hässleholm. Programpunkten 
är information från kommundirektören, om-
sorgschefen, stadsbyggnadschefen samt från 
tekniska förvaltningen. Sista mötet för året 
hålls på senioren den 24 nov.  

  

    

Avslut Ordförande tackar för dagens sammanträde   

 



Frågor från KPR till förvaltningarna: 

 

Från Leif Nordin: Hur arbetar kommunen med Agenda 2030 utifrån ett äldreperspektiv? 

Förvaltningen arbetar till viss del med några av de hållbarhetsfrågor som anges i målen för Agenda 

2030. Men vi ser ett behov av en utökad dialog om hållbarhet ur olika perspektiv och hur vi bättre 

styr mot dessa – ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Detta är 

framfört i stadens underlag till politiken, där behovet av ett tydligare ställningstagande kring 

hållbarhetsfrågorna är framfört. Förvaltningens avsikt är att sätta hållbarhetsfrågorna i fokus genom 

Agenda 2030, med utgångspunkt i förvaltningens styrprocesser.  

________________________________________ 

Från Sivar Strand: Vad och hur tänker kommunen när de gäller Parkslidets utbredning i Vittsjö? 
 
Parkslide är inte med på listan över invasiva främmande arter som enligt lag måste bekämpas och det 

gör vi inte heller. Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket har inga metoder i dagsläget som de kan 

rekommendera för bekämpning av parkslide utan deras rekommendationer är att låta det vara, 

risken är väldigt hög att man sprider eller triggar igång den ännu mer om man kapar ner den. 

I dagsläget följer jag vad Länsstyrelsen och Naturvårdsverket skriver på sin hemsida och om det 

kommer några ändrade regler. Jag är även med i arbetsgruppen gällande arbetet med invasiva 

främmande arter som bl.a. Länsstyrelsen har startat så jag kommer att få väldigt snabb information 

om de rekommendationer som gäller. 

Vi har samlat in information om de platser där parkslide finns runt om kring i kommunen så vi är 

beredda när parkslide ev. förs upp på listan över växter vi måste bekämpa. 

Med vänlig hälsning Christer Söderling Parkingenjör 

 _______________________________________ 

 

Från Ruth:  

1/ Hur ser köerna ut idag?   

I dag är det 61 personer som vi kallar det har ej verkställda säbo beslut- finns ju ingen kö i den 

bemärkelsen. 

 2/ Finns det fastställd inställningstid vid larm? 

 

Max 1 timmes inställelsetid. 

3/ Vilka krav ställdes på semestervikarierna och fick de introduktionsdagar och bredvidgående?    
 

Kravet är att man ska ha fyllt 18 år och vi begär utdrag ur belastningsregistret. Det finns ett 

introduktionsprogram för att sommarvikarier med både teoretisk utbildning och bredvid gång i 

verksamheten där man ska jobba. Det har fungerat bra i sommar. 

4/ Hur funkar hemsjukvården och sjukvården på Särbo 
idag? Finns det fast läkarkontakt och sjuksköterskornas inställande vid rapport från personal blivit 
bättre? 



Svar från Tina T, är att det fungerar bra, varje särskilt boende har en sjuksköterska på plats, där det 
inte finns ordinarie sjuksköterska finns det en bemannings sjuksköterska och sedan har varje boende 
en fast läkarkontakt. Samarbetet mellan sjuksköterskor och omvårdnadspersonalen på våra boende 
fungerar på de flesta ställen men såklart det ställen där det kan bli bättre. Vi har dessutom en 
professionell metod för hur man ska rapportera som kallas SBAR 
 
Från Ulrika B, 4) Det finns SSK på varje boende och de deltar i rapport med baspersonalen under 

dagen. Vidare så har vi teammöte där det diskuteras olika patientärende. Dessa sker med tre-fyra 

veckors intervall beroende på storlek på boendet. Där sitter SSK, rehab, EC på boendet samt 

baspersonal med. Adjungerande kan vara olika specialistfunktioner.  
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