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Kommunala pensionärsrådet 

 
 
Plats och tid Albert Sahlin, Eslöv. Måndag den 18 september 2017 kl. 13.30- 16.30 
  
    
Beslutande Tony Hansson (S) ordförande  
 Lena Larsson PRO-Eslöv 

Lena Wöhlecke (M) 
vice ordförande 
ledamot 

 

 Bertil Jönsson (NKE) 
Christine Melinder (M) 
Eva Rebbling (V) 
Elo H Larsen SKPF Avd. 55 

ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

 

 Karin Jakobsson SPF 108 Vänkretsen ledamot  
 Ingrid Persson SPF-Bosarp ledamot  
 Berit Skoog PRO Marieholm ledamot  
 Anita Andersson SPF Flyinge 

Lillemor Hertzberg SPF Aktiv 
Bengt-Åke Andersson SPF Löberöd 
Ulf Ohlsson SPF Harlösa  
 

ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

 

    
Övriga 
närvarande 

 
Josef Johansson förvaltningschef 

 

 
Bengt Andersson 
Lisbeth Schwarzkopf 

ordförande miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden 
tillförordnad verksamhetschef 

 

 Ann-Britt Lind verksamhetschef  
 Anna Friberg verksamhetschef  
 Ghazal Delafrouz 

Elisabeth Björner 
planerings-och utredningssekreterare 
sekreterare 

 

Utses att justera Berit Skoog   

 
 Paragrafer Nr 11- 15 

Justeringens 
plats och tid 

Vård-och Omsorg den 18 september 2017 
 

  
 

 
Sekreterare 

  

 Elisabeth Björner  
 
Ordförande 

 
 
 
Tony Hansson 

 

   
Justerande   
  

Berit Skoog 
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Kommunala pensionärsrådet 

 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
  
 

§ 11   

Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Tony Hansson redogör för protokollet från föregående 
Kommunala pensionärrådets sammanträde. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunala Pensionärrådet 2017-05-15 
 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 12  
 
Uppföljning och sammanställning av workshopen ”Framtidens 
boende för äldre” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Utrednings-och planeringssekreterare Ghazal Delafrouz presenterar 
sammanställningen av workshopen ”Framtidens boende för äldre” som 
hölls på Stenssons hotell den 21 juni 2017.  
Workshopen, där sammanlagt 71 personer deltog, är ett led i 
kommunens och Eslövs Bostads AB (EBO) arbete med att upprätta en 
medborgardialog för att kunna avläsa äldres önskemål och behov 
avseende så kallade mellanboende.  
 
Workshopen inleddes med föreläsningar och därefter delades deltagarna 
upp i grupper för att diskutera ett antal frågor. 
Frågorna berörde krav och prioriteringar gällande en lägenhets 
utformning och eventuella innehåll, tillgänglighet i förhållande till service 
samt önskemål om närområde. Frågor med resultat bifogas protokollet. 
De meningar som är fetmarkerade bland svaren anger de alternativ som 
anses viktigast.  
 
Ytterligare en enkät delades ut som 51 av workshopens deltagare svarade 
på. Syftet var att ytterligare kunna urskilja tendenser och prioriteringar 
gällande bland annat storlek och hyra på lägenheter. Även detta resultat 
finns i bifogad presentation.  
 
På KPR:s sammanträde görs en utvärdering av workshopen. 
Bland de positiva aspekterna lyfts att workshopen uppmuntrade till 
reflektion och funderingar kring hur man vill bo och hur behoven kan 
komma att ändras med åldern.  
Det uttryckts också att tillsammans med föreläsningarna blev det en 
intressant helhet med livliga diskussioner.  
 
Det påpekas att vid kommande undersökningar och enkäter kan det vara 
intressant att även få in uppgifter om civilstånd och huruvida den 
svarande bor på landsbygden eller i tätorten, eftersom dessa aspekter kan 
ha betydelse för resultatet.  
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För att utveckla den dialog som inletts genom workshopen föreslås 
anordnande av ”Pensionärernas dag”.  Till ett sådant evenemang skulle 
alla pensionärer vara inbjudna och på så sätt inkludera även dem som 
inte tillhör någon av föreningarna. Som förslag nämns att byggföretag 
och hyresvärdar skulle kunna bjudas in för att informera om kostnader 
vid nybyggnation och vad som kan betraktas som en rimlig hyresnivå för 
nybyggda lägenheter.   

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 13 

Information om matdistributionen i hemvården 
 
Verksamhetschef Ann Britt Lind informerar om matdistributionen 
i hemvården. De senaste månaderna har det varit problem med 
distributionen på grund av att det kontrakterade företaget misskött 
sina åtaganden och inte fullföljt sitt uppdrag. Hemvården har löst 
situationen tillfälligt med att själva köra ut mat.  
 
För närvarande pågår en upphandling för att kommunen ska kunna 
anlita ett nytt företag. Förfrågningsunderlaget till upphandlingen 
gör gällande att det handlar om leverans av kyld mat. Det ska även 
finnas möjlighet att beställa varor från företagets hemsida med 
hjälp av en Ipad eller liknande, vilket hemtjänstens personal kan 
hjälpa till med. För de som är i behov av ytterligare insatser så som 
uppvärmning av maten så är det även hemtjänsten som hjälper till  
med den biten.  
 
Det är sammanlagt ett hundratal personer i kommunen som har 
matdistribution som biståndsbeslut.  
 
I dagsläget är upphandlingen ännu inte avslutad och därför saknas 
information om vilket företag som kommer att tilldelas uppdraget. 
När upphandlingen är klar kommer denna information skickas ut 
till KPR:s ledamöter.  
 
 

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna.  
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§ 14 Information och diskussion om kommunens 
hastighetsplan samt trafikmiljön för cyklande och gående
    
Bengt Andersson, ordförande i Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden (MoS), är på plats för att svara på 
frågor och diskutera kommunens hastighetsplan och trafikmiljö.  
 
Hastighetsplanen, antagen 2012, innebar en generell sänkning av de 
tillåtna hastighetsgränserna i kommunen. Syftet med sänkningen är 
att minska antalet olyckor och skador vid kollisioner. De tillåtna 
hastigheterna har sänkts från 70 till 60 km/h i ytterområden, från 
50 till 40 km/h som bashastighet i tätort och från 40 till 30 km/h i 
bostadsområden. Vid särskilda verksamheter, så som skolor, är 30 
km/h satt som standard.  
 
Många upplever hastighetsbegränsningarna som ologiska och 
förvirrande på flera håll i kommunen. På vissa sträckor är det 
mycket svårt att veta vilken hastighetsgräns som gäller.   
 
Vidare informerar Bengt om att MoS kommer att avgiftsbelägga 
parkeringsplatser i de centrala delarna av Eslövs tätort. Syftet är 
bland annat att få ett bättre omlopp på platser och finna mer 
hållbara trafiklösningar och användning av allmän plats i centrum. 
Taxan kommer att vara sju kronor per timme i de yttre delarna och 
tio kronor vid de centrala delarna kring Stora Torg. På 
pendlarparkeringen kommer parkerande få betala för maximalt fyra 
timmar och därefter gäller biljetten ett dygn.  
 
Biljetter kommer kunna köpas från fyra automater i tätorten eller 
med en app på mobilen. Rådet påpekar här att detta kan medföra 
stora problem för de som inte kan använda sig av en app. Kommer 
det innebära att vissa kommer behöva gå långt till närmaste 
automat? Bengt tar med sig frågan. 
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Vidare lyfts ett antal andra frågor och synpunkter.  
 

- 24-timmarsregeln vid parkering i villaområden efterlevs dåligt och  
många parkerar utanför körbanan.  

- Skyltningen för parkering upplevs som otydlig på vissa ställen. 
- Vid införandet av parkeringstaxa, vilken typ av parkering kommer 

gälla runt Medborgarhuset, eftersom marken runt om består av 
både allmän plats och kvartersmark? 

- På många ställen där vägkanter fasats av är kanterna fortfarande för 
höga. Detta har stor betydelse för tillgängligheten inte minst för de 
som sitter i rullstol eller använder rullatorer men också för 
cyklande. Extra viktigt är det när man gör ny eller ombyggnad att 
det verkligen är fullt tillgängligt för alla kategorier så det inte blir 
som exempelvis på Solvägen. 
 
 
Avslutningsvis framförs att KPR är ett remissorgan som enligt det 
av kommunen antagna reglementet ska göras delaktiga i ett tidigt 
skeende gällande planer och förslag som på olika sätt kan tänkas 
påverka pensionärskollektivet.  
 
 
  
 
 
 
Beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna 
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§ 15 
 
Mediebevakning av vård och omsorg 
 
Förvaltningschef Josef Johansson informerar om de olika ärendena 
som uppmärksammats i media under de senaste månaderna.  
 
 
 
Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 
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