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§ 9 

Fastställande av dagordning  

Punkt sex bordlades och flyttas till nästa sammanträde.  

Dagordning i övrigt godkänns. 

 

________________ 
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§ 10 

Information projekt "skickar vidare" Sörmlands Sparbank  

Alexander Flygare, ungdomsansvarig och Eva Jonsson, rådgivare på Sörmlands 

Sparbank, informerar om ett antidrog-projekt som drivs på flera Sparbanker i Sverige. 

Tanken är att få ungdomar att motstå alkohol etcetera med motivationen att vara med 

och tävla om 10 000 kronor i körkortsbidrag. Sparbanken ser projektet som en 

stöttning till skolorna. Ungdomarna får ett förmånskort med rabatter från olika företag 

under tiden som dem deltar i projektet. 

Utskottet tackar för informationen. 

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Fredrik Ahlman (M), Inger Fredriksson 

(C), Johan Söderberg (S). 

_________________ 
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§ 11 

Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021  
(KS/2018:354)  

Folkhälsoutskottets beslut 

Folkhälsoutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta att Katrineholms kommun 

ställer sig bakom Södermanlands läns regionala ANDT-strategi (alkohol, narkotika, 

doping och tobak) 2018-2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tillsammans med Landstinget, Polisen, kommuner och andra 

aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-

arbetet i länet. Strategin och åtgärdsprogram anger en riktning för arbetet med ANDT 

och samverkan inom området för åren 2018-2021. Strategin är tänkt ska bidra till ett 

långsiktigt, strukturerat och målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den 

ska forma en plattform för samlat agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för 

arbetet på lokala och regional nivå.  

  

Att ställa sig bakom innebär att uttrycka en viljeinriktning om att arbeta i samverkan i 

enlighet med strategin och det tillhörande åtgärdsprogrammet.  

 

Vid dagens sammanträde informerar Marie Sandström Koski, Tf chef 

nämndadministration om strategin. 

 

Ärendets handlingar 

 Södermanlands läns regionala ANDT-strategi 2018-2021 med tillhörande 

åtgärdsprogram. 

 Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen 2018-08-30. 

 

Yttranden  

Under punkten yttrar sig Ylva G Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C). 

 

_________________ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
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§ 12 

Regeringens proposition 2017/18:249 god och jämlik 
hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik  

Punkten utgår vid dagens sammanträde och hanteras vid nästa tillfälle. 

_________________ 
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