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Kommunala pensionärsrådet 

 

 

Plats och tid Albert Sahlin, Eslöv. Måndag den 26 februari 2018 kl. 13.30- 16.00 

  

    

Beslutande Tony Hansson (S) ordförande  

 Lena Larsson PRO-Eslöv 

Lena Wöhlecke (M) 

vice ordförande 

ledamot 

 

 Bertil Jönsson (NKE) 

Eva Rebbling (V) 

Christine Melinder (M) 

Elo H Larsen SKPF Avd. 55 

Anita Andersson, SPF Flyinge 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

ledamot 

 

 Ulf Ohlsson, SPF Harlösa ledamot  

 Berit Skoog PRO Marieholm ledamot  

 Lillemor Hertzberg SPF Aktiv 

Bengt-Åke Andersson SPF Löberöd 

Eva Gunnarsson SPF 108 Vänkretsen 

Roland Olsson PRO Billinge 
Stockamöllan  

 

ledamot 

ledamot 

ersättare 

ersättare 

 

 

Övriga 
närvarande 

 

Josef Johansson förvaltningschef 

 

 Anna Friberg verksamhetschef  

 Anna Jerleke landskapsarkitekt  

 Karin Jonsson landskapsarkitekt  

 Marita Bergman 

Åsa Simonsson 

Elisabeth Björner 

kommunikatör 

chef tillväxtavdelningen 

administrativ assistent  

 

    

Justeringens 
plats och tid 

Vård-och Omsorg den  2018 

 

Paragrafer Nr 1- 5 

 

Sekreterare 

   

 

 Elisabeth Björner  

 

Ordförande 

 

 

Tony Hansson 

 

   

Justerande   

  

Elo Larsen 
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§ 1   

Genomgång av föregående protokoll 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande Tony Hansson redogör för protokollet från 
föregående Kommunala pensionärsrådets sammanträde. 

 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från Kommunala Pensionärrådet 2017-12-04 

 

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna. 
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§ 2  

 

Dialog om Trollsjöområdet 

 

Ärendebeskrivning 

 

Anna Jerleke och Karin Jonsson, landskapsarkitekter på Miljö-och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, är på plats för att diskutera och ta 
in synpunkter från rådet gällande Trollsjöområdet. I samband med 
att belysningen skulle ses över upplevde Anna och Karin att det 
finns behov av att ta ett helhetsgrepp om området. De har med sig 
en utskriven karta för att tillsammans med ledamöterna kunna 
märka ut områdets styrkor och svagheter.  

 

Det finns önskemål om att bygga en aktivitetspark för seniorer. En 
sådan hade förslagsvis kunnat placeras i anslutning till en lekplats 
för att på så sätt skapa ett område för både äldre och yngre 
besökare.  

 

Vidare lyfts området kring café Våfflan som en av parkens 
populära platser. En minigolfbana hade kunnat förbättra platsens 
attraktivitet ytterligare. 

 

Rådets ledamöter pekar ut de stigar och platser som för närvarande 
är dåligt upplysta och platser där det behöver röjas upp från skräp. 
Det finns även platser där fler bänkar hade varit önskvärt.   

 

Om man har fler synpunkter eller förslag som man vill dela med sig 
av till Anna och Karin går det bra att kontakta dem på: 
Anna.Jerleke@eslov.se och Karin.Jonsson2@eslov.se  

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

  

 

mailto:Anna.Jerleke@eslov.se
mailto:Karin.Jonsson2@eslov.se
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§ 3 

Boendekoncept - Seniorboende 

 

Verksamhetschef för äldreomsorgen, Anna Friberg, informerar om 
Vård och omsorgs pågående utredningsuppdrag kring olika 
boendeformer för seniorer.  

 

Regeringen har nyligen skickat ut ett förslag på remiss, vars syfte är 
att förtydliga kommunernas möjligheter att erbjuda mellanboende. 
Det vill säga boende för äldre personer som behöver viss hjälp, 
service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla 
tider på dygnet.  

 

Anna berättar att Eslövs kommun har, i jämförelse med andra 
liknande kommuner, ett högt antal platser på renodlade särskilda 
boende, Vård-och omsorgsboende.  Eslöv har också jämförelsevis 
höga kostnader för äldreomsorgen som helhet.  

För närvarande pågår ett par utredningar kring möjligheterna att 
göra förändringar i antalet platser inom särskilt boende. 

 

Avslutningsvis berättar Anna att den del av Trollsjögården som är 
stängd kommer att användas för daglig verksamhet för 
funktionsnedsatta personer. 

 

Om man har frågor och funderingar går det bra att kontakta Anna 
på följande mailadress: anna.friberg2@eslov.se  

 

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna.  

 

mailto:anna.friberg2@eslov.se
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§ 4 E-tjänster och ny hemsida  

 

Vård och omsorgs kommunikatör Marita Bergman berättar om 
arbetet med kommunens nya hemsida och om införandet av så 
kallade e-tjänster.  Den nya externa hemsidan planeras vara färdig 
för lansering den 1 juni 2018. Den nya sidan kommer bland annat 
ha förbättrade sökfunktioner samt vara bättre anpassad för att även 
kunna läsas från mobiltelefoner och läsplattor. Kommunens 
kommunikatörer jobbar med att skapa ett upplägg på hemsidan så 
att det blir så enkelt som möjligt för besökarna att hitta vad de 
söker.   

Genom den nya kommunallagen har även kravet på att 
tillhandahålla en så kallad digital anslagstavla införts.  På den anslås, 
kungörs samtliga protokoll från kommunen. Den digitala 
anslagstavlan ersätter anslagstavlan som tidigare satt i foajén på 
Stadshuset. De som inte har tillgång till dator kan fortfarande 
komma till foajén för att ta del av anslagen på en offentlig dator.  

 

Vidare informerar Marita om införandet av E-tjänster.  E-tjänster 
innebär att medborgare ska kunna fylla i och skicka in blanketter 
för olika former av myndighetsärenden via hemsidan. Syftet är att 
minska pappersanvändningen och få en smidigare och säkrare 
handläggning. Det innebär också att medborgarna kan skicka in 
ansökningar och utföra kommunala ärenden utanför kontorstid. 
Hon betonar att det fortfarande kommer vara möjligt att använda 
pappersblanketter för de som inte vill eller har möjlighet att göra 
ansökningar via en dator. Det finns möjlighet att få dessa utskrivna 
hos Kontaktcenter på Stadshuset.  

 

Vid en del av e-tjänsterna krävs legitimering i samband med 
inskickande. Detta görs genom användande av ett så kallat Bank-id, 
som är personligt. Anledningen till att detta krävs är för att vid 
vissa ansökningar, exempelvis om trygghetslarm, måste det gå att 
säkerställa att det är personen själv som ansöker. När man skickar 
in en blankett via hemsidan ska det alltid komma upp en 
bekräftelse när den är inskickad. Det går att uppge sin mailadress så 
att man även får en bekräftelse skickad dit.  

 

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 
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§ 5 

 

Utställningshandling - Översiktsplan Eslöv 2035 

 

Åsa Simonsson, avdelningschef på Tillväxtavdelningen informerar 
om processen med framtagandet av Översiktsplan Eslöv 2035, som 
för närvarande är ute på en andra samrådsperiod, mellan 6 februari 
och 10 april. Under perioden kan de som önskar komma med 
synpunkter på förslaget. Översiktsplanen tar sikte på år 2035 och 
ska ge stöd i beslut och prioriteringar för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga vilja 
för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska utvecklas. 

 

Under föregående samrådsperiod koncentrerades arbetet på dialog 
med medborgarna och att på ta in synpunkter från olika 
fokusgrupper. Inför arbetet med den nuvarande 
utställningshandlingen har dessa synpunkter först sammanställts 
och värderats och därefter delvis tagits in i planen.  

 

Vid den föregående samrådstiden riktade Länsstyrelsen kritik mot 
att delar av planen saknade faktaunderlag, vilket bör finnas med i 
en översiktsplan. Sedan dess har man därför jobbat med att göra 
flertalet utredningar och konsekvensanalyser som tillförts planen. 
Om arbetet går som planerat ska beslut om översiktsplanen tas den 
28 maj 2018.  

 

Avslutningsvis berättar Åsa att översiktsplanen bör ses som ett 
levande arbete. Den bör revideras och anpassas successivt allt 
eftersom kommunens förutsättningar och behov förändras.  

 

En av rådets ledamöter tar upp konsekvenser av laxodling i Rönne 
å. Om man väljer att riva de vattenfall som finns i ån, för att gynna 
laxodlingen, kommer detta påverka kanotpaddlingen negativt. 
Kanotpaddlingen är viktig för området och kommunen bör därför 
sträva efter en form av kompromiss där paddlingen inte blir lidande 
av laxodlingen.   

 

Beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 


