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

   

Närvarande  Ordförande 

Ledamot (KS) 

Ledamot (KS)   

Ledamot (VoO) 

 

 Ersättare (GoV)  

 Ledamot (MoS) 

Ledamot (KoF) 

 

 Ledamot (GoV) 

 

 

 

 

 

 Reumatikerförbundet 

RBU Skåne 

 

 RBU Allmänheten  

 Diabetesföreningen  

 Diabetesföreningen  

 Neuro Lundabygden 

Reumatikerförbundet 

Parkinsonsförbundet  

Synskadades riksförbund 

Ringsjöbygden  

Parkinsonsförbundet 

 

   

 Kommunledningskontoret    

   

 Polisen 

Räddningstjänsten Syd 
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Sekreterare  

 

 

Susanne Abramsson 

 

   

Ordförande  

 

 

 

Johan Andersson 

 

   

Justerande  

 

 

Fredrik Otteson 
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§ 1 Rådet för Hälsa och Trygghet- Då, nu och framåt 

Susanne Abramsson, folkhälsostrateg, kommunledningskontoret 

 

Utvärdering av Rådet för Hälsa och Trygghet 2014-2018 

Rådets främsta funktion 

- kontaktspridning, goda möten och informations/kunskapsinhämtning 

- Bra inblick hur vi arbetar inom olika områden 

- Öka förståelse för funktionshinder 

- Syftet borde vara att öka folkhälsan och trygghetsupplevelsen i Eslövs 

kommun. Gör vi det genom rådet? 

- Trygghetsvandringar 

 

Uppfattning om dagordning samt sammansättning av deltagare? 

-  Bra med forum där politiker, tjänstepersoner och civilsamhället möts för att 

diskutera samhällsfrågor 

- Ny information från t ex polis och Räddningstjänst  

- Viktigt att återkoppla till nämnderna från olika håll 

- Förslag att föra dialog på slutet av mötet om hur vi går vidare med det som 

tagits upp 

- Sammansättning av deltagare bör aktualiseras och fler aktörer bjudas in 

 

Förvaltar och förmedlar du den kunskap du får genom rådet? 

- Organisationsrepresentanter rapporterar vidare till styrelse och använder till 

viss del kunskap i planering av egen verksamhet 

- Politiker upplever att de ej får möjlighet att återrapportera i sin nämnd- önskar 

avsatt tid 

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

 

Hur önskar du att rådet utvecklas inför kommande mandatperiod? 

- Önskemål: delas in i projektgrupper – uppgift att utföra mellan träffarna- mer 

aktiva deltagare och mer meningsfullt 

- Roller och syfte klargöras – vad förväntas av rådet deltagare? 

- Ge rådet mer mandat genom att vara rådgivande organ 

- Studiebesök och längre möten önskas 

- Utvärdera vilken nytta och påverkan rådet har haft. Blir det någon skillnad 

om rådet finns kvar? 
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Program för socialt hållbar utveckling 

Genom att vara ett stöd vid prioritering och samordning av folkhälsoarbetet syftar 

programmet till att utveckla kommunens arbete för social hållbar utveckling. 

Det kan också användas som stöd för ansökan av externa medel, 

förvaltningsövergripande processer, framtagande av dokument såsom översiktplan 

och bostadsförsörjningsprogram såväl som stöd till förvaltningarnas ordinarie arbete. 

 

Utifrån kartläggning över folkhälsoläget i kommunen, förvaltningarnas erfarenheter 

och det befintliga arbetet har tre områden prioriterats med tre indikatorer per område. 

Dessa områden är: 

 

 
 

 

Programmet kommer att följas upp under vår 2019 i ett välfärdsbokslut. 

Därefter kommer en bred kartläggning över folkhälsoläget genomföras och 

utifrån det kommer programmet revideras. 

 



 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (8) 

2019-01-24 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Justerares 

signatur 

Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Lokal trygghetsmätning 2018 

Grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra 

samhällsaktörer- aktuell lokal problembild 

Fem huvudområden: 

- Ordningsstörningar 

- Utsatthet för brott 

- Allmän oro för att utsättas för brott 

- Konkret känsla av otrygghet 

- Polisens agerande mot problem 

 

• Trafikproblemen ligger på fortsatt hög nivå, liksom utomhusstörningarna med 

ungdomsgäng och buskörning 

• Resultaten för stadsdelen Rönneberga har förbättrats 

• Förändringar över tid: 

- utomhusstörningarna i form av ungdomsgäng som stör ordningen 

- buskörning med mopeder  

- oron att utsättas för brott 

 

Gruppdiskussioner 

1. Hur kan RHT användas på bästa sätt? 

- Inte kommit så långt 

- Ska vara en punkt på nämndernas dagordning 

- Mer info på hemsida  

- Diskussion 

- Beslutande organ 

- Dialog framåt 

- Protokoll 

Minnesanteckningar  

Punkt på RHT – funktionhinderrådet 

- Omvärldsanalys – kunskapsinhämtning 

Rådet är jättebra 

- Få och få ut information – rätt info till nämnderna och  

- Syfte öka trygghet och folkhälsan 

- Bra protokoll 

 

2. Vilka prioriteringar och önskemål för rådet under 2019 

- Bli bättre på att informera vidare så det som tas upp i rådet används bättre- 

se till att informationen ej stannar i forumet utan förs vidare 

- Önskemål att ha olika teman i blandade grupper både politiker och andra 

samhällsaktörer  
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- Mer tid till diskussioner 

- Glädje av rådet – lär sig mycket 

- Önskemål att Frivilligorganisationerna kommer och presenterar sitt arbete på 

rådet  

- Protokoll direkt till nämndernas ledamöter när protokollet är klart 

-  Alltid vara en egen punkt på nämnderna  

 

3. Hur kan information från rådet spridas vidare? 

- Inga pengar – kommer ej vidare 

- Sprider info vidare i föreningar- viktigt för våra medlemmar 

- Ledamöter tar upp det och förbättras informationen samtidigt som 

protokollet presenteras på nämndsmöten  

 

Diskussion fortsätter nästa råd. 

 

§ 2 Centrumkärneföreningen Eslöv  

Cecilia Reinholdsson Centrumledare 

 

Samverkansorganisation 

Stadskärneföreningen är en samverkansorganisation som har som mål att 

skapa ett aktivt och attraktivt Eslöv för invånare, besökare och kommersiella 

aktörer.  Helt enkelt en vacker plats att leva, verka och konsumera i. 

Centrumkärneföreningen syftar till att stärka Eslöv genom att vara en 

gemensam plattform för handlare, näringsliv, fastighetsägare, föreningar, 

kommun och andra samarbetspartners som verkar för stadens utveckling.  

Stadskärneföreningen marknadsför och är drivande i utvecklingen av Eslövs 

stadskärna.  

 

Styrelse 

Eslövs Kommun: 

Eva Hallberg, Kommundirektör 

Åsa Simonsson, Tillväxtchef 

Dave Borg, Förvaltningschef miljö/samhällsbyggnad 

Fastighetsägare: 

Fredrik Häglund, Häglunds fastigheter 

Christer Nilsson, Affärsområdeschef HSB 

Kristina Forslund, VD Eslövs Bostads AB 

Näringsliv: 

David Dobak, 1 rum & kök 

Pernilla Svedberg, Specsavers 

Selma Gazetic, Apotek Hjärtat 
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Organisation  

 
 

Fokusgrupp till stora torg – första mötet kommer ske i februari 

Tydlig skyltning och framkomlighet 

- Kommunikation på plats 

- Storytelling och attraktivitet 

- Belysning, flöde och människor i rörelse skapar trygghet  

- Stolthet. Stad sedan 1911 

- Positivitet. Lyft fram resultatet och kommunicera möjligheterna 

 

Parkeringsdiskussion 

Önskemål är att parkeringstiderna borde ändras från kl. 18 till kl. 20 så att fler 

har möjlighet att handla i centrum efter arbetstid.  

 

Önskemål att utbudet centralt borde utökas för att öka tillgängligheten för 

äldre 

 

Önskemål att restaurangägare informeras innan säsong om tillgängligheten vid 

uteserveringarna 

 

Ett tips är att centrumföreningen samarbetar med Eslövs museum och 

använder det som finns av till exempel Eslövs historia under ombyggnaden 

 

Önskemål att näringslivet kommer till rådet och gör fler presentationer 

 

Centrumföreningen önskar ett samarbete med rådet och ett förslag är att 

trygghetvandringen i maj kan bli ett samarbete där näringslivet kopplas in. 
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Cecilia Reinholdsson kontaktas via info@eslovsstad.se  

 

 

§ 3 Polisen informerar 

Det är oroligt med gängen som är i centrum och det finns därför extra väktare. 

 

Under jul- och nyårshelgen var det mycket raketskjutningar som det var 

klagomål på. 

 

Polisens samverkansavtal med kyrkan är snart klar. Det innebär bland annat att 

det kommer finnas en diakon som är tillgänglig för poliser som upplevt något 

tufft eller för dem som mist anhörig mm. Mer information kommer. 

Områdespoliserna som innefattar Eslöv, Höör och Hörby är på gång from 4 mars 

och det kommer finnas fyra områdespoliser som arbetar med ungdomar och 

narkotika. 

 

Polishuset vara klart innan sommaren 2019 där även möjlighet att införskaffa 

pass och id-kort kommer finnas. 

 

 

Räddningstjänst informerar:  

- Ingen information då Räddningstjänsten ej var närvarande vid detta möte 

     

 

 

§ 4 Övriga frågor  

- Rådet för Hälsa och Trygghet 2019 kl. 14-16 

24/1, 21/3, 28/8, 21/11 

 

- Trygghetsvandring 9/5 och 17/10 kl. 17-20 

 

 

mailto:info@eslovsstad.se

