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Kommunala pensionärsrådet 

 
 

Plats och tid Albert Sahlin, Eslöv. Måndag den 13 februari 2017 kl. 13.30-15.30 
  
    
Beslutande Tony Hansson (S) ordförande  
 Lena Larsson PRO-Eslöv vice ordförande  
 Christine Melinder (M) 

Bertil Jönsson (NKE) 
ledamot 
ledamot 

 

 Lena Wöhlecke (M) 
Eva Rebbling (V) 

ledamot 
ledamot 

 

 Ingrid Persson SPF-Bosarp ledamot  
 Berit Skoog PRO Marieholm ledamot  
 Elo H Larsen SKPF Avd.55 ledamot  
 Anita Andersson SPF Flyinge 

Monica Jönsson 
Lillemor Hertzberg SPF Aktiv 
Bengt-Åke Andersson, SPF Löberöd 
Sven Stridsberg SPF Harlösa 
Marianne Andersson SPF 108:an 
 

ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ersättare 
ersättare 

 

    
 
Övriga närvarande 

 
Karolina Nilsson 
Lisbeth Schwarzkopf 

planarkitekt  
tillförordnad verksamhetschef 

 

    
 

Elisabeth Björner 
administrativ assistent/sekreterare i 
kommunala pensionärsrådet 

 

    
Utses att justera 

Monica Jönsson 
 

Paragrafer 
 

 
  Nr 1- 5 

Justeringens plats 
och tid 

Vård-och Omsorg den 3 februari 2017 
 

  
 

Sekreterare  
 

 

 Elisabeth Björner  
Ordförande  

Tony Hansson 
 

   
Justerande   
 Monica Jönsson  
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§ 1   

Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Tony Hansson redogör för protokollet från föregående 
Kommunala pensionärrådets sammanträde. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala Pensionärrådet 2016-12-06 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 2  
 
Presentation och diskussion av Eslövs kommuns översiktplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Karolina Nilsson, planarkitekt på tillväxtavdelningen, presenterar 
utkastet till Eslövs kommuns översiktsplan som är ute på samråd. 
Nuvarande samrådstid pågår mellan den 16 januari och 31 mars, och 
innebär att planen diskuteras och att det finns möjligheter att lämna in 
synpunkter och önskemål gällande dess innehåll. Hösten 2017 skickas 
översiktsplanen åter ut på samråd, för att sedan slutgiltigt antas under 
2018.  
 
Översiktsplanen är ett handlingsprogram som uttrycker kommunens 
långsiktiga vilja när det gäller användning av mark och vatten och 
bebyggelseutveckling. Den syftar till att ge vägledning och stöd i beslut 
om hur kommunen ska utvecklas och vilka målsättningar som är viktiga 
att uppnå. Innehållet i planen styrs av gällande lagstiftning, kommunens 
politiska vision, dialog med invånarna och långsiktiga strategier.  
  
Tidsramen för översiktsplanen sträcker sig till år 2035 och den 
övergripande visionen är att Eslövs kommun ska vara ett hållbart 
samhälle sett ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Man 
vill fokusera på att stärka kommunens roll i regionen, satsa på att bygga 
och planera så att det är enkelt att åka kollektivt och att man ska ha nära 
till både nödvändigheter och nöjen. 
 
Efter presentationen av översiktplanen öppnas det upp för diskussion 
och synpunkter. 
 
Behovet av att tydligt definiera vissa begrepp tas upp som en viktig fråga. 
Bland annat omnämns tillgänglighet som ett begrepp som är vanligt 
förekommande i planen och vars innebörd behöver definieras. 
Tillgänglighet kan handla om många olika saker så som om att känna sig 
trygg på promenad oavsett tid på dygnet eller att ha möjlighet att kunna 
ta sig till busshållplatsen. Även tillgänglighet till kultur och mötesplatser 
tas upp.  
 
Vidare efterfrågas en längre redogörelse för hur forskningsbyn ESS i 
Lund kan komma att påverka Eslöv.  
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Det finns också önskemål om tydligare tidsangivelser för de mål som 
sätts upp vilket Karolina berättar kommer göras längre fram i arbetet 
med översiktsplanen.   
 
Den 15 februari hölls ett öppet samrådsmöte i Stockamöllan och den 1 
mars i Hurva.  
 
Fram till den 31 mars går det bra att skicka in synpunkter och förslag på 
översiktsplanen till följande adresser: 
 
Epost:  
kommunledningskontoret@eslov.se 
 
Post: 
Kommunledningskontoret 
Eslövs kommun 
241 80 Eslöv 
 
Under samrådstiden finns utkastet till översiktsplanen tillgänglig på 
följande platser: 
 
•Stadshusets foajé, Gröna torg 2, Eslöv, öppet vardagar klockan 08.00 - 
16.30. 
•Stadsbibliotekets foajé, Norregatan 9 i Eslöv, öppet måndag – torsdag 
klockan 10.00 – 19.00, fredag klockan 10.00 – 18.00 och lördag klockan 
10.00 – 14.00. 
•Biblioteken i Stehag, Harlösa, Marieholm, Flyinge och Löberöd 
•Eslövs kommuns hemsida www.eslov.se/op 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§3 
 
Utskick av Kommunala pensionärsrådets reglemente  
 
Kommunala pensionärsrådets reglemente antogs av kommunfullmäktige 
den 26 mars 2012 och ingår i Eslövs kommuns författningssamling. I 
reglementet framgår pensionärsrådets syfte, arbetsuppgifter, 
organisation, arbetsformer och ekonomi.  

Beslutsunderlag  

Kommunala pensionärsrådets reglemente, antaget den 26 mars 2012 

Beredning 

I Kommunala Pensionärsrådets reglemente framgår att rådets syfte bland 
annat är att:  
- ”rådet skall verka för att pensionärers frågor beaktas i nämndernas 
verksamhetsplanering”, och att 
- ”rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, 
nämnder och förvaltningar”. 
 
Mot bakgrund av detta syfte föreslås att reglementet översänds till 
samtliga nämnder i kommunen 

Beslut 

- Kommunala pensionärsrådet beslutar att översända antaget reglemente 
till samtliga nämnder i Eslövs kommun. 
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§4           
 
E-förslag 
 
Ordförande Tony Hansson informerar om införandet av E-förslag 
i kommunen. De tidigare medborgarförslagen innebar en 
omfattande administrativ process där många av de förslag som 
kom in utgjorde synpunkter och hade kunnat hanteras på ett bättre 
sätt.  
 
E-förslag innebär att alla medborgare i Eslövs kommun kan lämna 
in ett förslag som publiceras på kommunens hemsida.  Förslaget 
ligger ute i 90 dagar och om minst 100 personer har gillat förslaget 
inom denna period blir berörd nämnd skyldig att ta upp förslaget.  
För att kunna trycka ”gilla” och därmed stödja förslaget behövs ett 
BankID. Förslag som inte får 100 gilla-markeringar men bedöms 
vara intressanta kommer också att tas upp.  
 
Frågan ställdes hur de som saknar dator eller BankID ska gå 
tillväga och huruvida upplägget riskerar att utesluta vissa 
medborgare från att gilla förslag. Tony tar med sig frågeställningen 
och undersöker vad som gäller.   
 
 

Beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna 
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 5 Övrigt 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid föregående sammanträde med Kommunala pensionärsrådet 
beslutades att en hemställan gällande tillgänglighet i kommunen 
skulle skickas till Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen. Då 
svar inte har inkommit kommer hemställan att skickas på nytt.  
 
 
 
 
Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 
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