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Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10.00-11.40 

 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Johan Söderberg 

(S), Ulrica Truedsson (S).  

 

Beslutande 
ersättare Karin Frisk (S), Inger Fredriksson (C). 

 

Ersättare   

 

Övriga  
deltagande  Utredare Caroline Oskarsson, kommunekolog Linda Aldebert, alkohol-/drogterapeut Kent 

Axén, utvecklingsledare Johan Nygren. 
 

Utses att justera Karin Frisk (S). 
 

Justeringens  
plats och tid 

Safiren, 19 november kl. 10.30 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §13 - §20 

Caroline Oskarsson 

Ordförande ………………………………… 
 Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 

Karin Frisk (S) 

………………………………… 

 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §13 - §20 
 

Sammanträdes  
datum 2018-11-14 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-11-19 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-12-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 13 

Val av justerare  

Karin Frisk (S) utses till justerare. 

_________________ 
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§ 14 

Fastställande av dagordning  

Punkt 8 information rökförbud lekplatser justeras till beslutspunkt. Dagordning i 

övrigt godkänns. 

_________________ 
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§ 15 

Information Agenda 2030  

Kommunekologen Linda Aldebert presenterar arbetet med Agenda 2030, globala mål 

för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, 

förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för 

alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. Kommunernas roll är mycket viktig i förverkligandet av Agenda 2030 i 

Sverige. Utskottet tackar för informationen.  

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Ahlman 

(M), Inger Fredriksson (C) samt kommunekologen Linda Aldebert. 

_________________ 
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§ 16 

Information om Mercurs verksamhet  

Alkohol- och drogterapeuten Kent Axén presenterar arbetet inom Mercur öppenvård i 

Katrineholm. Han informerar om alkoholism och narkomani samt om det 12-

stegsprogram de arbetar efter inom öppenvården. Mercur erbjuder även 

anhörighetsstöd, vilket ses som ytterligare ett steg till bättre folkhälsa i kommunen. 

Utskottet tackar för informationen. 

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson 

(S), Inger Fredriksson (C) samt alkohol- och drogterapeuten Kent Axén. 

_________________ 
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§ 17 

Information om hälsoinspiratörerna  

Utvecklingsledare Johan Nygren informerar om hälsoinspiratörerna samt syftet med 

dessa inom kommunen, vilket exempelvis är att minska sjukskrivningar samt en 

roligare arbetstid. Det är anställda i kommunen som på eget initiativ åtar sig att vara 

hälsoinspiratörer, ett godkännande krävs av närmsta chef. Utskottet tackar för 

informationen.   

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Fredrik Ahlman 

(M), Inger Fredriksson (C) samt utvecklingsledare Johan Nygren. 

_________________ 

 

 
 
  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2018-11-14   7 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 18 

Sammanträdesdagar 2019 folkhälsoutskottet 
(KS/2018:466)  

 
Folkhälsoutskottets beslut 

Folkhälsoutskottet beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2019 för 

folkhälsoutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 

2019 för folkhälsoutskottet. Enligt förslaget sammanträder utskottet onsdagar klockan 

10:00 följande datum: 

 

Månad FU 

onsdagar 

kl. 10:00 

januari  

februari 20 

mars  

april 17 

maj 8 

juni  

juli  

augusti  

september 4 

oktober  

november 6 

december  

 

 

Ärendets handlingar 

 Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2018-11-06 

______________ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga ledamöter 

Kommunledningsförvaltningen  

Akt 
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§ 19 

Rökfria miljöer i Katrineholms kommun (KS/2018:469)  

Folkhälsoutskottets beslut 

Folkhälsoutskottet uppdrar till kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten 

att införa rökförbud i särskilda miljöer i Katrineholms kommun, så som till exempel 

parker och lekplatser. 

 

Ärendebeskrivning 

Under beredningen inför folkhälsoutskottets sammanträde har frågan om rökförbud 

aktualiserats. Det har noterats att Strängnäs kommun fattat beslut om rökfria miljöer, 

som ingår i deras författningssamling. Ur ett ANDT- och folkhälsoperspektiv finns 

det stora fördelar med ett sådant förbud och ses som ett led i den fortsatta 

utvecklingen av kommunens ANDT-arbete.  

 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 2018-11-12  

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Karin Frisk (S), 

Inger Fredriksson (C), Fredrik Ahlman (M). 

_________________ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 20 

Information nya Folkhälsopropositionen  

Folkhälsoutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna. Ärendet leder inte till något beslut. 

 

Information 

Bakgrund 

Hälsoläget i Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga skillnader i hälsa 

mellan olika grupper i samhället. En medveten folkhälsopolitik kan och bör förbättra 

villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed 

löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. En befolkning som är frisk 

och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt genom 

minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov 

av vård och omsorg.  

 

Nya folkhälsopropositionen 

I juni 2018 antog riksdagen den nya folkhälsopropositionen: God och jämlik hälsa – 

en utvecklad folkhälsopolitik (Prop 2017/18:249). Folkhälsopropositionen innebär ett 

nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Det övergripande 

målet för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. 

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är: Att skapa samhälleliga förutsättningar 

för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara 

hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och 

uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta målområden.  

 

Åtta målområden:  
1. Det tidiga livets villkor  

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning  

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö  

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter  

5. Boende och närmiljö  

6. Levnadsvanor  

7. Kontroll, inflytande och delaktighet  

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.  

 

Särskilt delmål:  

Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. 

 

De nya målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är 

avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. För att stärka det 

långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: 

Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla. 

  

Folkhälsoarbetet är ett gemensamt ansvar och kräver insatser från de flesta sektorer i 

samhället; från det offentliga, privata, ideella organisationer samt från individer 

själva. Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en 
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bättre folkhälsa ingår som en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett hållbart 

Sverige.  

Med den nya folkhälsopropositionen uppmanas alla aktörer att aktivt arbeta med att 

främja en god och jämlik hälsa och verka för folkhälsopropositionens målsättning att 

minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 

(C). 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 


