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§ 5 Genomgång föregående protokoll 

 

 

§ 6 Presentationer – Nämndernas arbete med trygghet och folkhälsa  

 

Vård och omsorgsnämnden 

Mötesplats Karidal är en hälsofrämjande mötesplats där kommunens invånare 

(18+) har möjlighet att delta i eller leda/stötta olika aktiviteter/evenemang. Det 

finns till exempel inspirerande föreläsningar, boule, kortspel, olika former av 

fysiska aktiviteter mm.  Det finns också möjlighet för föreningar att hyra 

lokalerna kvällstid och på helger. Under 2018 har ca 50 olika slags aktiviteter 

varit igång och mötesplatsen har haft 80 984 antal besök. Mötesplats Karidal 

arbetar för att skapa gemenskap, trygghet och känsla av lika värde. Fokus är 

det som främjar hälsa och välbefinnande det vill säga ett salutogent 

förhållningssätt. Genom hälsofrämjande aktiviteter som påverkar besökarna 

både fysiskt och psykosocialt bidrar verksamheten till ett preventivt arbete i 

kommunen som i sin tur bland annat kan verka för minskade vårdkostnader. 

 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 

Det finns tre inriktningar som är miljö, bygg samt gata och park. 

 

Miljöavdelningen arbetar med tillsyn av olika slag såsom livsmedel, produkter 

mm. Det handlar också om rekreation, bevara naturskyddsreservat och att få 

fler invånare att vistas och lära sig mer om naturen. 

Byggavdelningen granskar vad och hur det byggs, ser till att kraven uppfylls, 

det är tillgänglighetsanpassat, tillsyn av tomter och utifrån allmänhetens 

anmälningar granskar fuskbyggen. 

Gata och Park arbetar med tillgänglighet genom till exempel daglig skötsel av 

belysning, häck- och snöröjning. Det finns möjlighet att felanmäla via Eslövs 

kommuns hemsida se länk 

https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Esl%C3%B6vs+k

ommun&alias=Default 

eller via app ”Felanmäl Eslövs kommun”. Här finns också bostadsanpassning 

med möjlighet att söka bidrag för att till exempel bygga om lägenhet för att 

anpassa efter den boendes behov. 

 

 

 

 

 

https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Esl%C3%B6vs+kommun&alias=Default
https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Esl%C3%B6vs+kommun&alias=Default
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Gymnasie- och vuxennämnden 

En friskfaktor är att klara sina studier och det är kärnuppdraget för gymnasie- 

och vuxenutbildningarna. Det ger positiva effekter på folkhälsan att eleverna 

klarar sin utbildning och att det finns adekvat stöd vid behov samt att anpassa 

studierna utifrån elevernas förutsättningar. Det finns många professioner som 

arbetar för detta till exempel specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och 

även nya yrkeskategorier tas in som till exempel fritidsledare och 

socialpedagog.   På vuxenutbildningen finns en specialpedagog även om det 

inte är ”ett måste”. Det finns ett IM-program vars mål är att komma vidare till 

gymnasiet eller vidare till arbete. Skolan arbetar med narkotika och droger 

genom att utgå ifrån ”Klippan-modellen” som innebär att eleverna från 

yrkesprogrammen frivilligt lämnar drogtest. Syftet är att arbeta förebyggande 

och för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid praktik. 

Det arbetas också med evenemang för alla elever när det gäller normer och 

värderingar såsom ”kärleken är fri”. 

 

Det kommunala aktivitetsansvaret som riktar sig till ungdomar utanför skolan 

(som ej är i skolan) och handlar om att erbjuda aktiviteter och stöd har 

förändrats genom att det nu finns en huvudman istället för flera som tidigare. 

 

Servicenämnden, Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden får som uppdrag till nästa gång (28/8) att besvara 

följande frågeställningar: 

- Hur arbetar vår nämnd med att förbättra folkhälsan i Eslövs 

kommun? Ge en helhetsbild och något exempel! 

- Hur arbetar vår nämnd med att skapa större trygghet i Eslövs 

kommun? 

 

§ 7 Polisen informerar 

I samband med oroligheterna så gör Stiftelsen Tryggare Sverige en översyn på 

hur kommunen arbetar med trygghet och säkerhet och resultatet blir klart 29 

mars och en dragning kommer nästa råd i augusti. 

 

För att det förebyggande arbetet ska fungera förutsätts samarbete mellan olika 

samhällsaktörer.  

 

Rånutredning pågår. 

 

Oro på stan och polisen arbetar aktivt med riskzonsamtal det vill säga samtal 

med vårdnadshavare i hemmet vilket har gett ett positivt resultat. 
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Den planerade trafikveckan resulterade att ca 442 testade positivt för alkohol 

och flera hastighetsöverträdelser gjordes. 

 

§ 8 Räddningstjänst informerar:  

Anders Åberg presenterar sig som ny sektionschef över Kävlinge och Eslöv. I 

Räddningstjänsten Syd ingår fem kommuner som är Lund, Malmö, Eslöv, 

Kävlinge och Burlöv.  Det finns två viktiga delar i verksamheten både den 

operativa att finnas på plats snabbt när något sker och skapa trygghet i det 

samt det förebyggande arbetet som handlar om att till exempel göra hembesök 

frö att diskutera brandsäkerhet i hemmet. Viktigt att de skapar trygghet så 

samhällsmedborgarna får hjälp när något sker. De arbetar också med 

förebyggande verksamhet.  Det har framgått att de boende i ett område där det 

precis hänt något är mer mottagliga för information och därför har det skett en 

satsning utifrån det. 

 

En fråga uppkommer som handlar om räddningstjänstpersonalen har 

utbildning i att kunna hantera personer med olika funktionshinder vid en 

olycka och Anders tar med sig frågan tillbaka. 

 

Det har varit öppet hus för allmänheten där både visning av brandbilar och 

information om brandskydd i hemmet gjordes. 

 

§9 Svenska kyrkan informerar 

Ett samverkansavtal med polisområde Eslöv har tagits fram som innebär att 

diakon Carola Störbäck har fått utbildning om polisens organisation och deras 

arbetssituation för att kunna stödja poliser när det hänt särskilda händelser. 

Diakonen har ett eget rum och finns tillgänglig 10 % för poliserna i deras 

dagliga arbete. Uppdraget är att närvara i polisverksamheten, stödsamtal till 

polisanställda, medverka i utbildning samt medverka vid särskilda händelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll Sida 6 (6) 

2019-03-21 

 

 

Rådet för Hälsa och Trygghet 

 

 

Justerares 

signatur 

Utdragsbestyrkande 

  

  

 

 

§ 10 Övriga frågor  

 

En av deltagarna lyfter Eslövstjejen Mirjana Krisanovic som blev blind från 10- årsålder 

som en god förebild som följer sin skådespelardröm. Den 12-21 juli kommer hon 

representera Sverige i World Champinships of Performing Arts i Los Angeles. Hon ska 

framföra en monolog på max en minut för juryn. Tävlingen brukar beskrivas som OS i 

scenkonst. Vägen till skådespelardrömmen har varit lång, hon blev mobbad under 

skoltiden som ledde till depression, lågt självförtroende och självmordstankar. I vuxen 

ålder har hon utbildat sig till skådespelare, studie- och yrkesvägledare samt börjat med 

bergsbestigning på fritiden. Mirjana Krisanovic håller även på med den första egna 

filmen, "Look through my eyes – the movie". Mirjana är producent och manusförfattare 

och spelar även huvudrollen, en mobbad blind tjej som anmäler sig till en danstävling. 

Hennes motivation är att inspirera andra människor att våga bryta normer och följa sina 

drömmar.  

 

Trygghetsvandring 9/5 kl. 17-20 (centrala Eslöv) 

 

Nästa Råd för Hälsa och Trygghet är den 28/8 kl. 14-16 

 

 


