PROTOKOLL
FOLKHÄLSOUTSKOTTET
Datum, plats och tid

2021-09-08 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, klockan 10:00 – 12:00

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande

Beslutande ersättare

Helena Gärtner (M), Inger Fredriksson (C)

Ersättare
Övriga deltagande

Utredare Emma Fälth

Underskrifter

Ordförande: Anneli Hedberg (S)
Sekreterare: Emma Fälth
Utsedd justerare: Helena Gärtner (M)

Justeringens plats
och tid

2021-09-10 Digitalt

Paragrafer

§8- §12

Datum för anslags uppsättande 2021-09-10

Datum för anslags nedtagande 2021-10-05

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§8

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§9

Information
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Vid dagens sammanträde informerar processledarna Lisa Sund och Nettan Eliasson från
Forskning och Utveckling (FoU) i Sörmland om utvecklingsarbetet ”Tillsammans för
barnens bästa i Sörmland”.
Sörmlands nio kommuner och Region Sörmland har beslutat att utveckla arbetsformer
och samarbete för barns bästa. Utvecklingsarbetet sträcker sig över åren 2021-2023 med
syfte att arbete med utveckling av samverkansmodell för alla aktörer som arbetar med
barn och unga i Sörmland, såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola.
Målgruppen är barn och unga mellan 0-18 år. FoU i Sörmland är projektägare och
två processledare driver och stödjer arbetet.

Uppdrag psykisk hälsa, jämställdhetsanalyser och Handlingsplan för
suicidprevention
Annika Grann, projektledare från vård- och omsorgsförvaltningen, informerar om
uppdraget att initiera och utveckla särskilda vårdformer och effektiva
målgruppsanpassade insatser, för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgänglighet och
kvalitet, ett uppdrag som sker i samverkan med region Sörmland och Södermanlands
kommuner. Målen är bland annat att uppnå god och jämlik vård, öka tillgängligheten,
förbättra samordningen och möjliggöra fler åtgärder för barn, unga och personer med
flera diagnoser.
Vidare informerar hon om riksdagens beslut från 2008 om nationellt handlingsprogram
för suicidprevention, där visionen är att ingen person ska hamna i en sådan utsatt
situation att suicid ses som den enda utvägen och att man ska skapa stödjande och
mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet och avlägsna tabun kring
suicid. För Katrineholms del består arbetet just nu i att skapa en kommunal
handlingsplan för suicidprevention.
Därefter informerar Annika om den jämställdhetsanalys av upplevelse av måltider på
särskilt boende för äldre som gjorts i samarbete mellan vård- och omsorgsförvaltningen
och service- och teknikförvaltningen. Visionen är att måltidssituationen ska vara en
positiv upplevelse för både män och kvinnor. Förutom att maten ska smaka gott, ska
både män och kvinnor uppfatta att de i lika hög grad får vara delaktiga i alla olika
aktiviteter som omger måltiden. Resultatet av analysen visar att år 2020 var skillnaden
mot år 2019 utjämnad när det gäller hur många män respektive kvinnor som uppgav att
måltiderna på äldreboendet är en trevlig stund på dagen.
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Pep kommun
Avdelningschef på service- och teknikförvaltningen Karin Engvall och specialpedagog på
Elevhälsan inom bildningsförvaltningen Annelie Rinaldo ger en lägesrapport gällande
pilotprojektet Pep kommun. Visionen för projektet är att alla kommuner i Sverige aktivt
arbetar för att alla barn och unga ska goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och
hälsosamt liv. Målet är att skapa vägledning och stöd för implementering för alla
Sveriges 290 kommuner i sitt arbete med att förbättra hälsan för barn och unga
avseende matvanor och fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen (FASiS)
Jennie Hjertberg, verksamhetsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om
projektet FASiS vars mål är att genom samhällsplanering inspirera Sörmlands invånare
till ökad fysisk aktivitet. Alla Sörmlandsregionens nio kommuner samverkar. Projektet är
initierat tillsammans med Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och ska vara
genomfört i december 2022.

ANDTS-strategin
Kommunstrateg Karin Nordén informerar om hur arbetet fortskrider med ANDTSstrategin.

Folkhälsoutskottet tackar för informationerna.
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§ 10

KS/2021:236 000

Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta målbilden för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnen bästa i Sörmland”.

Sammanfattning av ärendet
Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa än övriga riket och har sämre skolresultat.
Sörmland har dessutom en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa
utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan måste ske i samverkan och
samarbete. Region Sörmland har initierat ett arbete som sträcker sig mellan åren 20212023 för att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården för barnets bästa. En styrgrupp har arbetat fram en målbild för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”. Den gemensamma målbilden är att
alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en trygg
uppväxt utifrån varje barns behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt
arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.

Ärendets handlingar
Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 11/21,
2021-05-28
Målbild ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 11

KS/2021:285 730

Hälsoår 2022
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommunledningsförvaltningen att samordna kommunens
arbete med Hälsoår 2022.

Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten i folkhälsopolitiken är att alla ska ha samma möjligheter till en god
hälsa och ett långt liv. I Katrineholms kommun finns det behov av att både främja och
stärka hälsan. Folkhälsan är jämförelsevis låg och sjuktalen i kommunorganisationen är
höga.
I kommunplanen uttrycks en viljeinriktning att främja och arbeta för en ökad hälsa
tydligast genom målen i Agenda 2030, och att arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser
ska stå högt på dagordningen. Samtidigt kan de flesta målen kopplas till hälsa.
Hälsofrämjande arbete syftar till att främja hälsa och stärka eller bibehålla människors
fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Detta genom att stärka tilltron till den egna
förmågan och öka kontrollen över den egna hälsan. Insatserna kan riktas till individer,
grupper eller hela befolkningen, antingen generellt eller till olika riskgrupper. Insatserna
kan även riktas mot livsvillkor eller de arenor där människor lever och verkar. Målet är
att skapa sammanhang och miljöer som främjar god och jämlik hälsa och som ger
individen förutsättningar att ta ansvar för sin hälsa.
Genom uppdragen i kommunplanen pågår fler projekt och insatser för att stärka och
främja hälsan mot flera målgrupper som till exempel; Pep kommun, Lyckliga gatorna,
aktivt försörjningsstöd, trygghetsskapande åtgärder och en hälsovecka för anställda i
kommunen. För att nå fler, öka kunskapen om samt främja och stärka hälsan i
kommunen föreslås att kommunen under 2022 arbetar aktivt med hälsa, ett hälsoår.
Uppdraget omfattar hela kommunorganisationen och samordnas av
kommunledningsförvaltningen. För att få en bredd i arbetet ska dialog föras med
näringsliv, föreningsliv och offentliga organisationer som verkar inom kommunen.

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:
Akten
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§ 12

KS/2021:244 220

Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
styrdokumentet Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på strategi för lek- och
aktivitetsparker i Katrineholms kommun. Förslaget utgår från översiktsplanens
intentioner och beskriver hur befintlig samt nytillkommen yta för lek ska hanteras och
utformas.
Förslaget till strategi ger riktlinjer för hur befintligt bestånd av lekplatser ska hanteras
och dels hur nytillkomna lekparker ska utformas och placeras. Utgångspunkten är att
lekyta som tillkommer ska vara stimulerande och utmanande för barn i olika åldrar samt
ta hänsyn till omgivningen. På sikt bör de 4 större stadsdelarna i Katrineholms tätort ha
en stadsdelslekpark med aktivitetsgym och umgängesytor, som stärker stadsdelens
identitet och är ett besöksmål för invånare från hela kommunen.
I varje kransort ska en kvalitetsfull närlekpark finnas, även den kombinerad med
umgängesyta och logiskt placerad i kransorten för att komma många till del.
Utgångspunkten i beslut om nytillkommen respektive fortsatt drift av befintliga
lekparker är att kommunen bör prioritera de lekplatser som tillgodoser behoven hos
flest barn. Utformning ska i så hög grad som möjligt vara tillgänglighetsanpassad, och vid
val av underlag ska en avvägning göras mellan tillgänglighet och miljöperspektivet.
Förslaget har remitterats till berörda instanser och korrigeringar har gjorts i förslaget
efter detta.

Ärendets handlingar
Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun
Tjänsteskrivelse strategi för lek- och aktivitetsparker
Sammanställning remisshantering strategi för lek- och aktivitetsparker

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C) och Helena
Gärtner (M).

Beslutet skickas till: samhällsbyggnadsförvaltningen, akten
Ordförandens sign

Justerandes sign
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