
PROTOKOLL 
PERSONALUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2022-11-02 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, klockan 10:00 – 11:30
Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordförande, Helena Gärtner (M) 1:e vice ordförande, Anneli Hedberg (S), 

Inger Fredriksson (C)

Beslutande ersättare Gunnar Ljungqvist (S)

Ersättare Marie-Louise Karlsson (S), Christoffer Öqvist (M)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, utredare Johanna Flood, projektledare Malin Andersson, 
hälsoutvecklare Annica Petterson, personal – och tf ekonomichef Susanne Sandlund, 
ersättare folkhälsoutskottet Cecilia Björk (S)

Ordförande:  Ulrica Truedsson (S)

Utsedd justerare: Gunnar Ljungqvist (S)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

2022-11-08 digitalt

Paragrafer § 20-  § 21

Datum för anslags uppsättande 2022-11-08 Datum för anslags nedtagande 2022-11-30

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Innehållsförteckning
§ 20 Fastställande av dagordning

§ 21 TEMA - Hälsofrämjande arbete
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§ 20

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.

Dagens sammanträde är ett gemensamt sammanträde mellan folkhälsoutskottet och 
personalutskottet.
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§ 21

TEMA - Hälsofrämjande arbete 
Johanna Flood, utredare på vård- och omsorgsförvaltningen, presenterar kommunens 
arbete med psykisk hälsa och nära vård. Hon presenterar bland annat de insatser som 
gjorts under 2022 med exempel som:

 Kurser i första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA); ungdom, vuxen/standard, äldre

 Temamånad med aktiviteter för psykisk hälsa i samband med den suicidpreventiva 
dagen den 10 september till Världshälsodagen för psykisk hälsa 10 oktober.

 Bildningsförvaltningen: verktyg/insatser för att bemöta elever med psykisk ohälsa på 
det estetiska programmet, Artcraft 2022, kultur för hälsa, ”Filmen om dig via mig” (åk 
6), dans för hälsa, Just in time (mellan- och högstadiet)

 Kulturförvaltningen: utforma arbetsmetod för ökat samarbete mellan förvaltningar 
och civilsamhälle. Erbjuda meningsfulla aktiviteter för individer mellan 13 20 år, 
Konst som verktyg för bättre psykiskt mående.

 Kommunledningsförvaltningen: kunskapshöjande insats för politiker, chefer, 
utvecklare, strateger och andra för att sprida kunskap om suicidprevention.

 Viadidakt: föreläsningar på modersmål för utrikes födda deltagare på 
Arbetsmarknadsenheten, om sambandet hälsa, egen utveckling och ökad delaktighet 
för att främja integration.

 Vård- och omsorgsförvaltningen: utbildning för ökad kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) hos medarbetare, utbildning i samtalskonst för 
anhörigkonsulenter, utbildning och metodmaterial Ett självständigt liv (ESL), 
utveckling av en brukarstyrd mötesplats

 Vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen: aktiviteter under 
anhörigveckan, utbildning för ökad kunskap om skadligt bruk av alkohol hos äldre.

 Socialförvaltningen: utbilda behandlingspersonal i metoden Kriminalitet som livsstil 
(KBT baserad individuell behandlingsmodell för unga med normbrytande beteende)

Vidare informerar hon om den strategi som antogs i kommunfullmäktige gällande 
suicidprevention och om utvecklingsarbetet med Tillsammans för barnens bästa i 
Sörmland och Tillsammans för unga vuxna. 

Därefter presenterar hon målbilden för Nära vård i Sörmland som är Tillsammans - 
genom delaktighet och samordning med individens mål i fokus, Nära genom 
tillgänglighet och kontinuitet och God hälsa, vård och omsorg genom hälsofrämjande, 
förebyggande och rehabiliterade insatser. 

Vidare informerar hon om Återhämtningsbonusen som är ett Statsbidrag för att främja 
ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Malin Andersson, projektledare Hälsoåret 2022, presenterar vad som har hänt inom 
Hälsoåret 2022 vad som planeras för framåt. Hittills har 75 ansökningar kommit in varav 
23 beviljade ansökningar har varit externa drömprojekt och 23 interna hälsoidéer.
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Några av de beviljade drömprojekten har varit:

 Fotopasset

 FunkisYran

 Katrineholm mot våld

 Lira blågult Katrineholm

 Kulturnatt 2022

 Hälsa genom dans

Exempel på beviljade interna hälsoidéer är: 

 Översätta filmer om kostråd

 Självledarskap med Mia Törnblom

 Kommunfestival

 Fotbolls-EM i stadsparken

 Hälsoutmaning förskola 

 I like it

Hälsoutvecklare Annica Pettersson och Malin Andersson fortsätter därefter med en 
diskussion om vilket hälsofrämjande arbete som kan komma att bedrivas i framtiden 
och hur framtidens behov och satsningar kan se ut.

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Inger 
Fredriksson (C), Christoffer Öqvist (M) och Helena Gärtner (M).

Utskottet tackar för informationerna.
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