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Närvarande  Ordförande (S) 

Ledamot (KS)   

Ersättare (KS) 

Ersättare (AoF) 
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 Ledamot (GoV)  

 Ersättare (GoV)  

 Ledamot (BoF) 
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 RBU Skåne  

 Diabetesföreningen  

 Diabetesföreningen 

Reumatikerförbundet 

Neuroförbundet 

Parkinsonsförbundet  

Synskadades riksförbund 

Ringsjöbygden  

 

 

   

 Kommunledningskontoret  

   

 

 

 

Räddningstjänsten Syd 

Svenska Kyrkan Eslöv 

Polisen 
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Sekreterare  

 

 

Susanne Abramsson 

 

   

Ordförande  

 

 

 

Johan Andersson 
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Annette Linander 
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§ 7 Det pågående arbetet med Överenskommelsen i Eslövs kommun 

Adam Sandgren, utvecklingsstrateg, kommunledningskontoret 

Överenskommelsen är en samverkansplattform för idéburen sektor och offentlig 

sektor. Det är också en viljeyttring till samarbete mellan det idéburna och 

kommunen där gemensamma principer ska formuleras för hur samverkan och 

dialog ska gå till. 

 

Syftet med den lokala överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för 

samverkan mellan den idéburna sektorn och kommunen samt att öka 

delaktigheten, stärka den lokala demokratin och minska utanförskapet. 

 

Leveransmål och effektmål 

• Två genomförda samverkans-workshops med idéburen sektor. 

• Mål, syfte och gemensamma principer formulerade i en dokumenterad 

Överenskommelse. 

• Skapa en styrgrupp med jämbördig representation. 

• Nya samarbetsformer. 

• Ökad möjlighet till delaktighet och dialog för de idéburna. 

• Att komplexa samhällsfrågor kan lösas i partnerskap.  

 

Vinsten med en lokal överenskommelse är att kommunens verksamhet och de 

idéburna kan komplettera varandras verksamheter och samverka för att lösa 

komplexa samhällsfrågor. 

 

Arbetsgruppen med representanter från kommun och idéburen sektor ska utifrån 

genomförda workshops bearbeta materialet och ta fram ett första utkast till en 

överenskommelse mellan kommun och idéburen sektor. Utkastet ska sedan på 

remiss till alla nämnder och till alla intresserade idéburna organisationer. 

 

Diskussion: 

Ensamheten bland äldre ökar och hur kan Eslövs kommun nå fram till den 

målgruppen?  

- Att den uppsökande verksamheten fortsätter.  

- Skapa platser för fysiska möten mellan generationer.  

- Kan hemtjänsten vara ett sätt att nå ut med information om mötesplatserna? 

- Det behövs ett långsiktigt tänkande i frågan.  

- Aktuella samarbetspartners för kommunen. Diakoni nämns som ett gott 

exempel på uppsökande verksamhet.  

- Arbeta mer förebyggande tidigare med t ex 75-åringar. 
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Eslövs kommun har företags lotsar som bland annat kan hjälpa den som håller på 

att starta ett företag, ska ändra något i sin verksamhet, till exempel bygga ut eller 

utveckla ditt sortiment samt har frågor om krav, tillstånd, anmälningar eller annat 

som rör ditt företag. I kommunens företagslots samlas tjänstemän med olika 

ansvarsområden, exempelvis bygglov, brandtillsyn och alkoholtillstånd, i syfte att 

samordna och förenkla för företagaren.  

 

§ 8 Info från stadsarkitekt och brottsförebyggande arbete  

 

Polisen informerar:   

- From 24 september 2018 ingår Eslöv i polisdistrikt södra Skåne där Lund är 

huvudort. Det ingår fem polisområden i distriktet som är Eslöv, Kävlinge, 

Lund, Trelleborg och Ystad.  

 

- Under valet fanns det en samverkansgrupp där samtliga partiföreträdare, polis 

och kommunens säkerhetsansvariga ingick för att skapa ett tydligare 

säkerhetstänk och för att skapa en snabb ingång till polis vid till exempel en 

hotfull situation. Detta forum har fungerat väl och kommer därför fortsätta 

mötas en gång per halvår. 

 

- Valet fungerat bra förutom att valaffischer blivit nedrivna. 

 

- Trygghetsmätningen kommer att redovisas av Brottsoffersamordnare Mats 

Trulsson den 5 november och Mats G Odenstål informerar om resultatet på 

nästa möte. 

 

- Små bränder innan sommarlov- lugnat ner sig – inget 

 

- För att tydliggöra ansvarsområden och skapa ökad förståelse för varandras 

verksamheter samlas Eslövs, Höör och Hörbys kommunföreträdare och 

kommunpoliserna den 29 november. 

 

- Eslövs nya polishus beräknas vara klart sommar 2019 

 

 

Räddningstjänst informerar:  

- Inga skolbränder  

- Brand i byggnad svagt sluttande trend 

- Säkerhetsdag för juniorer 9/10 på Eslövs brandstation kl. 09.30-16.00- se 

bifogat dokument 
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- Fortstätta utveckla den stödjande och tillitskapande verksamheten i 

samverkan  

- Stödjande och delaktiga i det kommunala projektet Unga för ungar  

- Systematiskt arbete med att kontinuerligt informera och öka kunskapen om 

säkerhet och trygghet i förskola, åk 4, åk 7 med syftet att skapa tillit och 

förebygga.  

- Projektstart med syftet att få en tydligare helhetsbild och ökad förståelse för 

ungdomars riskbeteende och utifrån det förbättra och utveckla förebyggande 

metoder. Ett samverkansprojekt med kommun, polis och trafikverket med 

projektmedel från Avonova.  

- Utifrån behov genomföra individanpassade hembesök vars syfte är att 

individanpassa brandskydd och få ökad förståelse kring säkerhet och trygghet. 

För att kunna identifiera individerna med behov sker en samverkan med olika 

samhällsaktörer såsom kommunen. 

- Arbetar aktivt med att trygghetslarmet är kopplat till brandvarnare i 

samverkan med andra samhällsaktörer. 

 

Fråga: Har samhällsaktörerna en gemensam bild över skadegörelsen? 

Svar: Nej – Samhällsaktörerna behöver tillsammans tidigt identifiera och 

verifiera riskindikatorer såsom klotter, skador, social oro mm utifrån varje 

verksamhets statistik för att få en helhetsbild, kunna se mönster och i samverkan 

sätta in åtgärder. 

     

 

Stadsarkitekt informerar:  

- Visionsarbetet för östra Eslöv. 

- Fördjupning av översiktplanen öster om järnvägen.  

  

 

§ 9 Övriga frågor  

 

- Inga övriga frågor.  

 


