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Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 – 11:15 
 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ulrica Truedsson 
(S), Ewa Callhammar (L), Ylva G. Karlsson (MP) 

 

Beslutande 
ersättare Pat Werner (S) 

 

Ersättare  Karin Frisk (S), Bo Sivars (M) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, kommunstrateg Anna Johansson 
 

Utses att justera Ewa Callhammar (L) 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-09-20 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §10 - §14 
Emma Fälth 

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

Justerande ………………………………… 
Ewa Callhammar  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §10 - §14 
 

Sammanträdes  
datum 2017-09-13 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-09-20 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-10-13 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 10 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 11 

Invärlds/omvärldsbevakning 
 - Lyckliga gatorna  
Vid dagens sammanträde informerar avdelningschef för Ung kultur och fritid Jenny 
Skarstedt och verksamhetscontroller Anna Marnell om projektet Lyckliga Gatorna. 
Projektet är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, kultur- och 
turismförvaltningen, socialförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen och grundar sig Oxelösunds arbete inom ”Förändra 
radikalt”.  
 
Som en del av stadens hundraårsjubileum genomfördes två gatufester i slutet av 
sommaren. Syftet med gatufesterna var att bidra till ökad trygghet, gemenskap och 
engagemang, särskilt med fokus på barn och unga. Båda festerna lockade en mängd 
besökare i alla åldrar och gav möjlighet till nya möten i form av ett jättestort 
gemensamt fredagsmys i bostadsområdet.  
 
Projektet Lyckliga gatorna har också en fortsättning. Under hösten drar öppna 
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i grundskoleålder igång i samarbete med 
Sörmlandsidrotten, Kulturskolan och andra aktörer. 
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ewa Callhammar (L) och 
Ylva G Karlsson (MP).  
 
Folkhälsoutskottet tackar för informationen. 
___________________ 
 
 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 12 

Rapport från råden  
Ordförande i Funktionsrättsrådet Anneli Hedberg (S) rapporterade från senaste 
sammanträdet. 
 
Ordförande i Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK) Ulrica Truedsson (S) 
rapporterade från senaste BROSK-sammanträdet. 
 
Minnesanteckningarna från Funktionsrättsrådet och BROSK läggs till handlingarna. 
___________________ 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2017-09-13   5 
 
§ 13 

Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos 
affärsrörelser i centrum  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet överlämnar Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos 
affärsrörelser i centrum till kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vid Handikapprådet i Katrineholms sammanträde den 2017-05-22 begärdes att 
samhällsbyggnadsförvaltningen skulle redovisa en åtgärdsplan för enkelt avhjälpta 
hinder hos affärsrörelser i centrum. 
Med enkelt avhjälpta hinder menas att det rör sig om relativt små åtgärder som är av 
stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska 
kunna använda publika lokaler eller allmänna platser. 
Ett förslag till handlingsplan med prioriteringsordning och tidplan togs fram och 
bygg- och miljönämnden beslutade 2017-08-23 att godkänna föreslagen 
handlingsplan och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta enligt 
handlingsplanens prioriteringsordning och tidplan. 
 
Funktionsrättsrådet (tidigare Handikapprådet) fick handlingsplanen till sitt 
sammanträde den 2017-09-04 och har nu översänt den till Folkhälsoutskottet för 
kännedom. 
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 2017-09-06 
• Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos affärsrörelser i centrum 
 
Yttrande 
Under Folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Ylva G 
Karlsson (MP). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 14 

Ansökan om medel för utvecklingsprojekt inom ANDT-
området  (KS/2017:436)  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet beslutar att hos Folkhälsomyndigheten ansöka om medel för 
utvecklingsprojekt inom ANDT-området. 
 
Sammanfattning av ärendet 
December 2016 antog kommunfullmäktige styrdokumentet En god hälsa för alla 
barn och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar 2017 – 2019. 
Utmaningarna är förtydliganden av gällande kommunplans målområden, ur ett 
folkhälsoperspektiv.  
I avsnittet Omsorg och trygghet finns följande målsättning 
formulerat för mandatperioden: ”Kommunen ska prioritera förebyggande insatser mot 
ungas missbruk av alkohol och narkotika och intensifiera det uppsökande arbetet 
bland ungdomar.” För att svara upp mot politikens inriktning för mandatperioden, 
finns ett tydligt behov av att bygga upp en struktur för ett sammanhållet ANDT 
arbete.  
 
Katrineholms kommun ser behovet av ett förberedande projekt, där inventering och 
kartläggning av nuläge och behov ska lägga grunden för ett mer genomgripande 
utvecklingsarbete, med fokus på hållbarhet och långsiktighet. Viktiga utgångspunkter 
är fokus på tidiga insatser, barn och unga, samt genusperspektivet. 
 
Det finns nu möjlighet att hos Folkhälsomyndigheten ansöka om medel för ett 
förberedande projekt inom ANDT-området. Ansökan avser medel för att finansiera en 
projektanställning under år 2018.  
 
Ärendets handlingar 

• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 2017-09-05 
 
Yttrande 
Under Folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ylva G 
Karlsson (MP), Ewa Callhammar (L) och Ulrica Truedsson (S). 
___________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
 
 
 
 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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