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Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Plats och tid Stadshuset Eslöv, Albert Sahlin klockan 14.00 - 16.00 

   

Närvarande  Ordförande (S) 

Ledamot (KS)   

Ersättare (KS) 

Ersättare (AoF) 

Ledamot (VoO) 

 

 Ledamot (GoV)  

 Ersättare (GoV)  

 Ersättare (MoS) 

Ledamot (AoF) 

Ledamot (BoF) 

 

   

   

 RBU Skåne  

 Diabetesföreningen  

 Reumatikerförbundet 

Neuroförbundet 

Parkinsonsförbundet  

Parkinsonsförbundet 

 

 

 Kommunledningskontoret    

     

   

   Polisen  

Försäkringskassan 

Räddningstjänsten Syd 

Svenska Kyrkan Eslöv 
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Utses att justera Henrik Wöhlecke 

    

Justeringens 

plats och tid 
Kommunledningskontoret 

den 1 juni 2018 

Paragrafer Nr 4-6 

   

Sekreterare  

 

 

Erika Hjelm 

 

   

Ordförande  

 

 

 

Johan Andersson 

 

   

Justerande  

 

 

Henrik Wöhlecke 
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§ 4 Utvärdering av Rådet för hälsa och trygghets sammanträden under 

mandatperioden 2014-2018 

Erika Hjelm, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret 

 

Sammanfattning av rådets sammansträden under mandatperioden 2014-2018 

presenteras. Teman har framförallt utgått från prioriterade områden i Program för 

socialt hållbar utveckling. Därefter delades deltagare upp i grupper för att 

dikutera och svara på fyra frågor.  

 

Resultat: 

1. Vad anser du är rådets främsta funktion? 

- Kontaktspridning, goda möten och informations/kunskapsinhämtning. 

- Ger en bra inblick i hur vi arbetar i olika områden.  

- Syftet borde vara att öka folkhälsan och trygghetsupplevelsen i Eslövs 

kommun. Gör vi det genom rådet?  

- Öka förståelsen för olika funktionshinder. 

- Trygghetsvandringar är något konkret som upplevs som positivt, återkoppling 

av resultat från dessa efterfrågas.  

 

2. Vad är din uppfattning om dagordning samt sammansättning av 

deltagare?  

- Man får reda på mycket under träffarna som man inte skulle få veta annars. 

- Det är viktigt att återkoppla till nämnder från olika håll.  

- Polisen och Räddningstjänsten informerar om viktiga saker.  

- Tema och dagordning hänger bra ihop.  

- Förslag på att föra dialog i slutet på träffarna om hur vi går vidare med det 

som tagits upp så att det mynnar ut i något pragmatiskt. Avsluta alltid rådet 

med frågan; hur skapar möjligheter för avtryck i verksamheten?  

- Sammansättning av deltagare bör aktualiseras och fler aktörer bjudas in. Det 

är bra att det finns politiker med som kan föra folkets röst vidare i olika 

sammanhang.  

- Bra att ha ett forum som bygger på tanken om demokratins ursprung, dvs att 

politiker, tjänstepersoner och civilsamhället möts för att diskutera 

samhällsfrågor.   

 

3. Hur förvaltar och förmedlar du den kunskap du får genom rådet? 

- De som representerar en organisation rapporterar vidare till styrelse och 

medlemmar och använder till viss del kunskap i planering av egen 

verksamhet.  
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- Politiker upplever att de inte får möjlighet att återrapportera i den nämnd som 

de sitter i. Önskar tid avsatt i nämnden för detta.  

- Deltagare upplever sig bli stärkta personligen av att delta i rådet.  

 

4. Hur önskar du att rådet utvecklas inför kommande mandatperiod? 

- Önskemål om att rådet delas in i projektgrupper och utvecklingsgrupper som 

får en uppgift att utföra mellan träffarna, detta skulle göra medlemmar mer 

aktiva och rådet mer meningsfullt.  

- Roller och syfte klargöras; vad förväntas av rådets medlemmar? 

- Ge rådet mer mandat genom att vara rådgivande organ.  

- Studiebesök ute i verksamheter och längre möten önskas.  

- Utvärdera vilken nytta och påverkan rådet gjort och har haft. Frågan ”blir det 

ngn skillnad om rådet finns kvar?” lyfts.  
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§ 5 Brottsförebyggande arbete samt info från stadsarkitekt  

 

Polisen informerar:   

- Ser över ett system för tidiga rapporter om att incidenter är på väg att 

hända.  

- Örat mot marken flyter på, hela veckans händelser behandlas och fokus 

läggs där det behövs mest.  

- Sju bränder har inträffat från den 30 april-11 maj, lugnt sedan dess.  

- Trygghetsvandring i Flyinge genomförd den 16 maj. 

- Krisberedskapsvecka pågår just nu med flera olika event.  

 

Räddningstjänst informerar:  

- Ett arbete pågår för att se mönster och samband kopplat till incidenter 

såsom till exempel bränder. Detta arbete kräver gemensamma insatser från 

kommun, räddningstjänst, polis och andra aktörer. Alla kan dela med sig 

av information från sina respektive verksamheter, genom att lägga 

informationen lager på lager kan en helhetsbild skapas.  

- Syftet med detta arbete är att skapa en ökad trygghet och gemensam 

resiliens.  

 

Stadsarkitekt informerar:  

- Östra Eslöv; flertalet bostäder planerade på östra sidan.  

- Västra Eslöv; det finns en stark efterfrågan och ett starkt tryck på att 

förtäta nära stationen.  
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§ 6 Övriga frågor  

 

- Inga övriga frågor.  

 


