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Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-09-17 SOCN/2019:77 - 759
Öppenvård

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Linda Qvarnström
Socialnämnden

Yttrande över inriktningsdokumentet En god 
hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms Kommun - utmaningar 2020-2022
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till En god hälsa för alla barn och 
ungdomar i Katrineholms kommun för 2020-2022.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoutskottet har tagit fram utmaningar för området barn och ungas hälsa. 

De valda fokusområdena är:
 Minskad barnfattigdom
 Förbättrad psykisk hälsa
 Förbättrad fysisk hälsa
 Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare studier
 Upplevd trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
 Möjlighet till arbete
 Jämställhet
 Integration
 Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk 

av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDT)

Socialförvaltningens bedömning är att utmaningarna i styrdokumentet berör 
socialnämndens ansvarområde. Socialnämnden deltar aktivt i flera av aktiviteterna för att 
uppnå målet med en god hälsa för barn och ungdomar.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss över inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungdomar 

i Katrineholms kommun - utmaningar 2020 – 2022
 Förslag- En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 

2020 – 2022
 En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 – 

2019

Linda Qvarnström
Avdelningschef öppenvård

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-06 KS/2019:289 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Anvisning för remissyttrande 

Anvisningar för remissyttranden
Gemensamt för alla ärenden 
• Synpunkter på ärendet utifrån det egna verksamhetsområdet (sakområdet) – ska belysas 

ur verksamhetsmässiga och i förekommande fall juridiska och ekonomiska aspekter. Alla 
ärenden ska också då det är relevant belysas utifrån folkhälsa, tillgänglighet och 
barnkonventionens intentioner.

• Jämställdhetsintegrering ingår i kommunens styrsystem. Utifrån detta ska 
genus/jämställdhet belysas i ärendena. Eventuell statistik ska, så långt det är möjligt, vara 
könsuppdelad. 

• Eventuella övriga relevanta synpunkter ska tas med i remissvaren/yttrandena.

Styrdokument 
I och med att giltighetstiden för inriktningsdokumntet En god hälsa för alla barn och ungdomar 
i Katrineholms kommun- utamningar 2017-2019 går ut vid årsskiftet har dokumentet setts 
över. De förändringar som gjorts är främst av redaktionell karaktär förutom några få ändringar 
innehållsmässigt. 

Inskickande av underlag
I normalfallet skickas begäran om yttrande till nämnden. Det är därefter respektive 
nämnd/förvaltning som avgör internt vilken instans som ska avge yttrandet. 

I de fall ärendet är behandlat av nämnden ska protokollet, inklusive eventuella reservationer, 
skickas till kommunledningsförvaltningen. Om inte hela förvaltningsförslaget är citerat i 
protokollet ska förvaltningens förslag biläggas ärendet. Protokollsutdrag och eventuellt 
beslutsunderlag skickas i första hand via LEX, annars via e-post.

Avstå från att yttra sig
Om ni inte har för avsikt att lämna något remissvar/yttrande ska ni meddela detta till 
kommunledningsförvaltningen inom angiven svarstid. Ange orsaken till varför ni inte kommer 
att svara. 

Frågor kring ärendet
Ni är alltid välkomna att kontakta oss på kommunledningsförvaltningen vid eventuella frågor 
eller funderingar kring ärendet/remissen. Ring i första hand den person ni fått remissen ifrån. 
Namn och telefonnummer framgår nedan. Finns inte ordinarie handläggare på plats hjälper vi 
andra till så gott det går!

Inlämningsdatum
Yttrandet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-10-01.
Vi är medvetna om den korta remisstiden. 
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Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-09-06 KS/2019:289 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Remissinstanser
Ärendet har remitterats till bildningsnämnden, bygg-och miljönämnden, kulturnämnden, 
socialnämnden, vård-och omsorgsnämnden, service-och tekniknämnden. 

Vid frågor kontakta:

Emma Fälth 0150-570 15

Elvira Fritzell 0150-570 66

Marie Sandström Koski 0150-570 19



Styrdokument

En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun 
– utmaningar 2017-
2019 2020-2022

Övergripande inriktningsdokument 

Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § x
Giltighetstid från 2017-01-01 – 2019-12-31 2020-01-01 – 2022-12-31
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019 2020-2022
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31 
2020-01-01 – 2020-12-
31

Beslutshistorik
Beslutad i kommunfullmäktige xxxx-xx-xx, § x

Gäller från 2017-01-01 2020-01-01

Ändring av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Nämnderna och förvaltningarna uppdras att årligen redovisa 

genomförda åtaganden och aktiviteter i verksamhetsberättelse och 
årsredovisning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att 
göra en sammanställning av redovisade åtaganden och aktiviteter.  
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen.

När: Årligen i samband med bokslut

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019 2020-2022
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31 
2020-01-01 – 2020-12-
31

En god hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019 2020-
2022
Folkhälsoutskottet har under 2016 tagit fram utmaningar för området 
barn och ungas hälsa. Utmaningarna är förtydliganden av gällande 
kommunplans målområden, ur ett folkhälsoperspektiv.

Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta 
ner utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på 
verksamhetsnivå. Utmaningarna gäller för alla barn och ungdomar med 
hänsyn taget till gällande diskrimineringsgrunder.

Det är ingen nämnd som ensam ansvarar för att förverkliga utmaningarna. 
Arbetet måste ske av flera nämnder, var för sig och i samverkan. Det samma 
gäller på verksamhetsnivå. 

Utmaningar för år 2017-2019 2020-2022
Det valda fokusområdet, barn och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om 
sociala investeringar. Det finns en medvetenhet om att det ofta lönar sig, både 
mänskligt och ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Sambandet mellan tidiga 
insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser 
kan långsiktiga effekter uppnås. Detta minskar utanförskapet, såväl det sociala 
som det ekonomiska, samt motverkar framtida kostnader. Identifierade 
utmaningar för fokusområdet barn och ungas hälsa:

 Minskad barnfattigdom
 Förbättrad psykisk hälsa
 Förbättrad fysisk hälsa
 Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare 

studier
 Upplevd Trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
 Möjlighet till arbete
 Jämställdhet
 Integration
 Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller 

andras bruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar 
(ANDTS). 

Detta nås bland annat genom
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019 2020-2022
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31 
2020-01-01 – 2020-12-
31

 Trygg och lärorik förskola
 Anpassad grundskola och gymnasieskola utifrån varje elevs förutsättningar 

och behov
 Goda möjligheter till kultur, idrott och fritid
 God samverkan mellan kommunala förvaltningar, andra myndigheter samt 

civilsamhället med individen i fokus
 Förutsättningar för goda levnadsvanor
 Aktivt arbete med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak) ANDTS 

(alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar)
 Delaktighet och inflytande

Kunskapsunderlag
För mer information om bland annat vad folkhälsa och folkhälsoarbete liksom 
tillgänglighet och tillgänglighetsarbete är kan du ta del av följande 
kunskapsunderlag:
1. Begreppsförklaringar 
2. Faktorer som påverkar hälsan
3. Tvärsektoriellt arbete
4. Hänvisningar till hemsidor, lagar, styrdokument, propositioner och 

publikationer
_____________________



Styrdokument

En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun 
– utmaningar 2017-
2019

Övergripande inriktningsdokument 

Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 192
Giltighetstid från 2017-01-01 – 2019-12-31



2 (4)
EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31

Beslutshistorik
Beslutad i kommunfullmäktige 2016-12-19, § 192

Gäller från 2017-01-01

Ändring av kommunfullmäktige 

Förvaltarskap1

- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Nämnderna och förvaltningarna uppdras att årligen redovisa 

genomförda åtaganden och aktiviteter i verksamhetsberättelse och 
årsredovisning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att 
göra en sammanställning av redovisade åtaganden och aktiviteter.  
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen.

När: Årligen i samband med bokslut

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31

En god hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
Folkhälsoutskottet har under 2016 tagit fram utmaningar för området 
barn och ungas hälsa. Utmaningarna är förtydliganden av gällande 
kommunplans målområden, ur ett folkhälsoperspektiv.

Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta 
ner utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på 
verksamhetsnivå. Utmaningarna gäller för alla barn och ungdomar med 
hänsyn taget till gällande diskrimineringsgrunder.

Det är ingen nämnd som ensam ansvarar för att förverkliga utmaningarna. 
Arbetet måste ske av flera nämnder, var för sig och i samverkan. Det samma 
gäller på verksamhetsnivå. 

Utmaningar för år 2017-2019
Det valda fokusområdet, barn och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om 
sociala investeringar. Det finns en medvetenhet om att det ofta lönar sig, både 
mänskligt och ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Sambandet mellan tidiga 
insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser 
kan långsiktiga effekter uppnås. Detta minskar utanförskapet, såväl det sociala 
som det ekonomiska, samt motverkar framtida kostnader. Identifierade 
utmaningar för fokusområdet barn och ungas hälsa:

 Minskad barnfattigdom
 Förbättrad psykisk hälsa
 Förbättrad fysisk hälsa
 Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare 

studier
 Upplevd Trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
 Möjlighet till arbete
 Jämställdhet
 Integration

Detta nås bland annat genom

 Trygg och lärorik förskola
 Anpassad grundskola och gymnasieskola utifrån varje elevs förutsättningar 

och behov
 Goda möjligheter till kultur, idrott och fritid



4 (4)
EN GOD HÄLSA FÖR ALLA BARN OCH 
UNGDOMAR I KATRINEHOLMS KOMMUN – 
UTMANINGAR 2017-2019
Styrdokument - 
Övergripande inriktningsdokument
Datum

2017-01-01-2019-12-31

 God samverkan mellan kommunala förvaltningar, andra myndigheter samt 
civilsamhället med individen i fokus

 Förutsättningar för goda levnadsvanor
 Aktivt arbete med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak)
 Delaktighet och inflytande

Kunskapsunderlag
För mer information om bland annat vad folkhälsa och folkhälsoarbete liksom 
tillgänglighet och tillgänglighetsarbete är kan du ta del av följande 
kunskapsunderlag:
1. Begreppsförklaringar 
2. Faktorer som påverkar hälsan
3. Tvärsektoriellt arbete
4. Hänvisningar till hemsidor, lagar, styrdokument, propositioner och 

publikationer
_____________________


