
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2019-02-20  1 
  

 
 

Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 kl. 10:00 – 10:50 
 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Johan 
Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson (MP)  

 

Beslutande 
ersättare Thomas Selig (V) 

 

Ersättare  Abdulahi Hassan (S), Helena Gärtner (M) 
 

Övriga  
deltagande  Utredare Emma Fälth, kommunstrateg Henrik Skogberg 
 

Utses att justera Christoffer Öqvist  
 

Justeringens  
plats och tid Safiren 2019-02-25 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §6 
Emma Fälth  

Ordförande ………………………………… 
 Anneli Hedberg 

Justerande ………………………………… 
Christoffer Öqvist  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §1 - §6 
 

Sammanträdes  
datum 2019-02-20 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2019-02-26 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2019-03-20 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 

  

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2019-02-20   2 
 
 

 
 

§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 2 

Information - Organisation  
Kommunstrateg Henrik Skogberg informerar om hur organisationen ser ut kring 
kommunstrategernas områden. De områden de två kommunstrategerna har är 
Folkhälsa, ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel), Jämställdhet, 
Integration, Internationell samordning och Tillgänglighet. 
 
Kommunstrategerna jobbar i dag bland annat utefter styrdokument som Katrineholms 
Kommunplan 2019-2022 , En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms 
kommun – utmaningar 2017-2019, Regionala ANDT-strategin, Samverkansavtal 
kommun och polis 2017-06-01 – 2019-06-01, Rökfri arbetstid, Policy tobaksfri 
skoltid och Handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 2018-01-01 – 2019-12-31.   
 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och leder 
såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete. Kommunstyrelsen ska aktualisera 
och förankra folkhälsofrågorna i kommunen och ska stödja folkhälsoarbetet genom 
att initiera, säkerställa verkställighet, samordna, prioritera och följa upp insatser inom 
folkhälsoområdet för att främja hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten. 
 
Yttrande 
Under informationen yttrar sig Anneli Hedberg (S). 
 
Folkhälsoutskottet tackar för informationen. 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 3 

Information - Öppna Jämförelser - Folkhälsa  
Kommunstrateg Henrik Skogberg presenterar resultat från senaste Öppna Jämförelser 
– Folkhälsa rörande Katrineholms kommun, Södermanlands län och riket vilken görs 
var femte år. 
 
Mätningen utgår från 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och Katrineholm har 
förbättrat resultatet på ungefär hälften sedan förra mätningen. 
 
Mer information finns på www.katrineholm.se.  
 
Yttrande 
Under informationen yttrar sig Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Thomas 
Selig (V), Anneli Hedberg (S) och Christoffer Öqvist (M). 
 
Folkhälsoutskottet tackar för informationen. 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

http://www.katrineholm.se/
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§ 4 

Val av representanter till funktionsrättsrådet  (KS/2019:47)  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet beslutar att utse Anneli Hedberg (S) till ordförande i 
funktionsrättsrådet samt Christoffer Öqvist (M) och Jesper Ek (L) till representanter 
för mandatperioden 2019-2022.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutskottet ska välja ordförande samt två representanter till funktionsrättsrådet 
Katrineholm för mandatperioden 2019- 2022. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Löneenheten 
Troman 
Akt 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 5 

Rökfria miljöer i Katrineholms kommun  (KS/2018:469)  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet överlämnar till kommunstyrelsen förslag om att utöver lagstiftade 
rökfria områden uppmana till rökfrihet även inom badplatser och parker inom 
Katrineholms kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
I § 19 2018-11-14 uppdrog folkhälsoutskottet till kommunledningsförvaltningen att 
se över möjligheten att införa rökförbud i särskilda miljöer i Katrineholms kommun, 
så som till exempel parker och lekplatser.  
 
En ny tobakslag träder i kraft 2019-06-01 vilken inkluderar bland annat idrottsplatser, 
lekplatser, hållplatser, perronger, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till 
samt uteserveringar. 
 
Folkhälsoutskottet har ambitionen att så långt som möjligt uppmana till rökfrihet 
inom Katrineholms kommun. Detta då det ur ett ANDT- och folkhälsoperspektiv 
finns stora fördelar med ett sådant arbete, men det är även ett led i den fortsatta 
utvecklingen av kommunens ANDT-arbete. 
 
Kommunen kan inte själva förbjuda rökning, men kommunen kan sätta upp skyltar 
om uppmaning till rökfrihet. Folkhälsoutskottet lägger därmed fram ett förslag om att 
uppmana till rökfrihet inom badplatser och parker i Katrineholms kommun.  
 
Överläggning 
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Nicklas 
Adamsson (MP), Johan Söderberg (S), Helena Gärtner (M) och Thomas Selig (V). 
 
Förslag och yrkanden 
Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förslaget till beslut. 
__________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Revidering och uppföljning av inriktningsdokument  
Folkhälsoutskottet uppmanas att fundera över eventuella revideringar och 
uppföljningar gällande inriktningsdokumenten Handlingsplan för jämställdhet enligt 
CEMR samt En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – 
utmaningar 2017-2019 .  
__________________  
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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