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Plats och tid

Nämndhuset, Vasavägen 16, Ateljén, kl. 10:00 – 11:20

Beslutande

Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S) (§§ 15-16), Ulrica Truedsson (S),
Jesper Ek (L), Nicklas Adamsson (MP)

Beslutande ersättare

Marie Louise Karlsson (S), Helena Gärtner (M) (§§ 12-14)

Ersättare

Inger Fredriksson (C)

Övriga
deltagande

Utredare Emma Fälth, kommunstrateg Karin Nordén

Utses att justera

Ulrica Truedsson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-09-06

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Paragrafer

………………………………………………………
Emma Fälth

§12 - §16

………………………………………………………
Christoffer Öqvist (M)

Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Ulrica Truedsson (S)
BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Folkhälsoutskottet

Sammanträdes
datum

2019-09-04

Datum för anslags
uppsättande

2019-09-06

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

Datum för anslags
nedtagande

§12 - §16

2019-10-01
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§ 12

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställs och godkännes med ändringen att informationspunkten Lyckliga
gatorna utgår.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 13

Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet
Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna från Funktionsrättsrådets sammanträde den
2019-05-27 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Funktionsrättsrådet är organiserat under folkhälsoutskottet och minnesanteckningar från
föregående Funktionsrättsrådssammanträde redovisas.
Vid dagens sammanträde förs diskussioner kring handläggningstiden för de ärenden som
behandlas i Funktionsrättsrådet samt Funktionsrättsrådets sammansättning.

Yttrande
Under punkten yttrar sig Inger Fredriksson (C), Christoffer Öqvist (M), Jesper Ek (L), Ulrica
Truedsson (S), Nicklas Adamsson (MP) och Marie-Louise Karlsson (S).
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 14

Information - ANDTS-ambassadörer
Vid dagens sammanträde informerar kommunstrateg Karin Nordén om sommarens
feriearbete med ANDTS-ambassadörer (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel om
pengar). Syftet med ungdomsprojektet har varit att öka ungdomars kunskap kring ANDTSfrågor och att arbeta förebyggande. Målet har varit att bland annat genom kunskap påverka
andra barn och unga så att antalet barn och unga som börjar med ANDTS minskar.
Målgruppen har varit gymnasielever i Katrineholm, Oxelösund och Eskilstuna. Projektet har
fått bidrag från Länsstyrelsen i Sörmland och från Sparbanken Sörmland.
Genomförandet ha sett olika ut i varje kommun men projektet har pågått under tre veckor
och har bestått av utbildningar, föreläsningar, diskussioner samt skapandet av en film för att
nå ut till en bredare målgrupp.
Totalt 16 stycken ungdomar har jobbat med detta varav fem stycken från Katrineholm.
Naimo Ali och Claudio Ejhajj är två av de som varit med i Katrineholm och de berättar om hur
det har varit att arbeta som ANDTS-ambassadörer och de berättar bland annat om deras
möte med Non Smoking Generation, Folktandvården och närpolisen i Katrineholm.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Jesper Ek (L), Johan Söderberg (S), Christoffer Öqvist
(M), Helena Gärtner (M) och Ulrica Truedsson S).
Folkhälsoutskottet tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:289 000

Revidering av styrdokument - En god hälsa
för alla barn och ungdomar i Katrineholms
kommun
Folkhälsoutskottets beslut
1. Folkhälsoutskottet godkänner reviderat förslag av inriktningsdokumentet En god hälsa för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun- utmaningar 2020-2022.
2. Folkhälsoutskottet beslutar att skicka inriktningsdokumentet på remiss till samtliga
nämnder.
Nicklas Adamsson (MP) och Jesper Ek (L) deltar inte i beslutet gällande beslutspunkt ett.

Sammanfattning av ärendet
I och med att giltighetstiden för Inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och ungautmaningar 2017-2019 går ut vid årsskiftet har dokumentet setts över. Bedömningen är att
dokumentet fortfarande är aktuellt men att det i vissa delar behöver uppdateras. De
förändringar som gjorts är främst av redaktionell karaktär förutom några få förändringar i
innehållet. Under avsnittet utmaningar har denna utmaning lagts till:


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).

ANDT har också uppdaterats till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om
pengar).

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-08-28
Nu gällande inriktningsdokument
Förslag på inriktningsdokument

Överläggning
Under folkhälsoutskottets sammanträde yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (L),
Inger Fredriksson (C), Christoffer Öqvist (M) och Johan Söderberg (S).

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning som
godkänns av utskottet. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på beslutspunkt
ett i förvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutar detta. Därefter ställer
ordförande proposition på beslutspunkt två i förvaltningens förslag till beslut och finner att
utskottet beslutar detta.
_________________

Beslutet skickas till: Akt
§ 16
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Ordförandens sign

Justerandes sign
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Extra sammanträdesdag
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att lägga till 9 oktober 2019 som en sammanträdesdag.

Sammanfattning av ärendet
Folkhälsoutskottet har behov av att ha ett extra sammanträde i höst. Det föreslagna
sammanträdestumet är 2019-10-09.
_________________

Beslutet skickas till:
Samtliga ledamöter och ersättare
Kommunledningsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

