
PROTOKOLL 
FOLKHÄLSOUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2022-04-06 KTS-salen, klockan 10:00 – 11:30
Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Marie-Louise 

Karlsson (S), Inger Fredriksson (C)

Beslutande ersättare Cecilia Björk (S), John Ogenholt (KD)

Ersättare 

Övriga deltagande Ulrica Truedsson (S) (icke tjänstgörande ledamot, närvarande från del av § 6), 
nämndsekreterare Matilda Johansson, chef för stöd och samordning Karin Rytter, 
kommunstrateg Karin Nordén

Ordförande: Anneli Hedberg (S)

Utsedd justerare: Marie-Louise Karlsson (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Digitalt 2022-04-08

Paragrafer § 4-  § 6

Datum för anslags uppsättande 2022-04-08 Datum för anslags nedtagande 2022-05-03

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Ordförandens sign Justerandes sign

§ 4   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 5   

Funktionsrättsrådet minnesanteckningar 2022-03-28 
Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna från funktionsrättsrådets möte den 28 
mars 2022 till handlingarna.
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§ 6   

Information 

Hälsoåret 2022
Chef för stöd och samordning på kommunledningsförvaltningen, Karin Rytter, 
informerar om vilka Drömprojekt som har beviljats medel under den första 
ansökningsperioden. Det har kommit in ett 20-tal ansökningar och 9 av dessa har 
beviljats medel:

 Mer motion åt pensionärerna

 Naturen som vän

 Pensionärsdag vid Djulö Herrgård

 Bygdetrampet

 Ett friskare Katrineholm

 Hälsodag på Spetebyhall

 Ingrid Siggesdotters marknad

 Konst i vården

 Hitta ut

Ungefär 200 000 kronor har använts av budgeten för Drömprojekten. Alla Drömprojekt 
kommer att finnas med i kommunens evenemangskalender. 

Karin Rytter ger också en uppdatering kring hur arbetet med hälsoåret fortskrider 
generellt. 

Övergripande folkhälsoarbete i Katrineholms kommun
Kommunstrateg Karin Nordén informerar om det övergripande folkhälsoarbetet i 
Katrineholm. Folkhälsoutskottet får en bakgrundbeskrivning av vad strategiskt 
folkhälsoarbete är samt information om pågående och planerade aktiviteter inom 
området.

Några av aktiviteterna är:

 Prova-på-biljetter för barn där de får prova flera olika sporter.

 Att tillsammans med ungdomar på Lindengymnasiet ta fram hälsosammare 
alternativ till snabbmat.

 Ett pilotprojekt med ANDTS-coachutbildning som i första hand vänder sig till lärare 
och annan skolpersonal. Utbildningen har sin grund i prevention och ger en ökad 
kunskap om ANDTS.
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Mer information om kommunens arbete med folkhälsa och ANDTS finns på hemsidan: 
Folkhälsa & ANDTS.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025
Kommunstrateg Karin Nordén informerar om Regeringens skrivelse. Det tidigare 
förslaget avslogs av Riksdagen och Regeringen fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. 
Nu finns en samlad strategi som Regeringen tagit beslut om. 

Förändringarna i strategin:

 Spel om pengar inkluderas.

 Tobaksbegreppet utvidgas till att omfatta både tobaks- och nikotinprodukter.

 Ökat fokus på narkotikaprevention och att det brottsförebyggande och 
brottsbekämpande arbetet bör vara en integrerad del av arbetet med strategin.

 Narkotikaklassade läkemedel inkluderas.

 Nytt mål – barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av ANDTS.

Förslag på kommande tema/informationer
Ordförande Anneli Hedberg frågar om det det finns några förslag på kommande tema 
eller informationer. Följande förslag lyfts:

 Hur kan kultur främja folkhälsan?

 Kullbergska sjukhuset och folkhälsan

 Övergripande frågor som till exempel sjukskrivningar. Ha en gemensam träff med 
personalutskottet?

 Bjuda in de som feriearbetar som ANDTS-ambassadörer 

 Återkoppling på pågående aktiviteter

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Cecilia Björk (S), Ingrid 
Fredriksson (C), Christoffer Öqvist (M), Marie-Louise Karlsson (S) och John Ogenholt (KD).

Folkhälsoutskottet tackar för informationerna.
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNELI HEDBERG
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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DATUM & TID: 2022-04-08 07:29:09 +02:00

NAMN: MARIE-LOUISE KARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _06ae2e221e1d1116b80ae2e30f9bb12358
DATUM & TID: 2022-04-08 12:51:35 +02:00
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