
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2019-05-08 1 

Plats och tid Ateljén, Vasavägen 16 kl. 10:00 – 12.10 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Johan 

Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (L)  

Beslutande
ersättare

Ersättare Abdulahi Hassan (S), Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig (V), Inger Fredriksson (C) 

Övriga  
deltagande

Utredare Elvira Fritzell, kommunstrateg Karin Nordén, bygg- och miljöchef Eva Frykman, 

utredare Johanna Flood, kostchef Camilla Wiström, enhetschef Britt Fredriksson  

Utses att justera Johan Söderberg (S)  

Justeringens  
plats och tid 

Gröna Kulle 2019-05-14 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer §7 - §11

Elvira Fritzell 

Ordförande ………………………………… 

Anneli Hedberg (S) 

Justerande ………………………………… 

Johan Söderberg (S) 

………………………………… 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Folkhälsoutskottet Paragrafer §7 - §11 

Sammanträdes  
datum

2019-05-08 

Datum för 
anslags  
uppsättande

2019-05-15 Datum för anslags  
nedtagande 

2019-06-11 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 

Utdragsbestyrkande 
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§ 7 

Fastställande av dagordning  

Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 

_________________ 
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§ 8 

Information 

God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik 

Kommunstrateg Karin Nordén informerar om regeringens proposition God och jämlik 

hälsa- en utvecklad folkhälsopolitik. Propositionen gavs ut i juni 2018 och behandlar 

de övergripande nationella folkhälsopolitiska målen. Ytterligare information om 

propositionen finns att hitta på regeringens hemsida, se länk: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718249/ 

 

Kommunstrateg Karin Nordén informerar även kort om ”Tänk om” kampanjen vilket 

är en kampanj som handlar om tonåringar, föräldrar och alkohol. Det är länsstyrelsen 

som står bakom kampanjen och Katrineholms Kommun har lyft denna kampanj. Dels 

inför valborg och dels inför kommande student, vilka benämns som riskhelger 

gällande ungdomars alkoholkonsumtion. Bland annat har det spelats in en film och 

material har lämnats ut på förvaltningarna.  

 

Nya tobakslagen 

Bygg- och miljöchef Eva Frykman informerar om den nya lagen om tobak och 

liknande produkter. Nationellt fattades beslut om denna lag i december 2018 och 

lagen träder i kraft 1 juli 2019. Det finns fortfarande lite vägledning och hjälp hur 

lagen ska tolkas, men det ska komma riktlinjer i maj eller juni.  

 

Förändringar i denna lag är bland annat att det införs tillståndsplikt för detalj- och 

partihandel där kommunen gör prövning samt att rökförbudet utökas. Förbudet 

kommer gälla för bland annat uteserveringar, lekplatser, inhägnade platser utomhus 

för idrott, och entréer. Lagen förtydligar även vad som menas med rökning. De 

ansvariga för att lagen följs är verksamhetsutövare och fastighetsägare. Förbudet kan 

påvisas genom skyltning, tillsägelse, information, men inte genom avvisning då detta 

är polisens eller ordningsvakters uppgift. Kommunen ska enbart kontrollera att det till 

exempelvis finns skyltar men ansvarar inte för att det upprätthålls.   

 

Psykisk ohälsa  

Utredaren Johanna Flood informerar om arbete med psykisk (o)hälsa. Detta är en 

nationell satsning där psykisk (o)hälsa används som samlingsbegrepp. Det är 

Socialdepartementet som finansierar i överenskommelse med SKL. Kommunerna kan 

söka finansieringsmedel för att arbeta med psykisk (o)hälsa och återrapportering sker 

till SKL. År 2018 fick Katrineholms kommun en miljon kronor. Det är ännu oklart 

hur mycket finansiering kommunen kommer få för 2019 på grund av den sena 

regeringsbildningen.  

 

I Katrineholm finns en styrgrupp som träffas regelbundet och jobbar utifrån en 

handlingsplan. Vart fjärde år sker en inventering av personer med psykisk 

funktionedsättning i Katrineholms kommun. Senast detta genomfördes var 2017 och 

då fick personal svara på enkäter. Dessa används som underlag för det fortsatta 

arbetet framåt. Förvaltningarna kan ansöka om sponsring för att arbeta med psykisk 

(o)hälsa utifrån behov.  Framöver kommer det hållas en utbildning i 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-201718249/
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självskadebeteende för personal. Bildningsförvaltningen fortsätter arbeta med YAM 

(Youth Aware of Mental health) som riktar sig till åttondeklassare och självmord. 

Bildningsförvaltningen och kulturförvaltningen fortsätter med projektet ”bara dansa” 

vilket riktar sig till tonårstjejer. Vård- och omsorgsförvaltningen har bjudit in 

Folkhälsoutskottet att hålla i en utbildning för personal i delaktighetsmodellen. Vård- 

och omsorgsförvaltningen ska även tillsammans med socialförvaltningen den 8 

oktober uppmärksamma anhörigperspektivet. Det finns även en rad webbutbildningar 

för personal.  

 

Tidigare i år hade Viadidakt en föreläsning för utrikesfödda om psykisk (o)hälsa, 

samt en utbildning för personal om ett gemensamt förhållningssätt. Tidigare så har 

även Anders Hansen hållit en föreläsning om sin bok Hjärnstark. Det har även 

anordnats en föreläsning om migration och psykisk (o)hälsa för personal.  

 

Folkhälsoutskottet tackar för informationen.  

 

Yttranden 

Under punkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg 

(S), Christoffer Öqvist (M), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson 

(MP), Thomas Selig (V), kommunstrateg Karin Nordén, bygg- och miljöchef Eva 

Frykman, samt utredare Johanna Flood.   

_________________ 
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§ 9 

Minnesanteckningar Funktionsrättsrådet 2019-03-04  

Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna till handlingarna. 

_________________ 
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§ 10 

Måltidspolitiskt program (KS/2019:155)  

Folkhälsoutskottets beslut 

Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till 

Måltidspolitiska programmet 2020-2023. 

 

Nicklas Adamsson (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Särskilt yttrande  

Folkhälsoutskottet medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande 

till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommuns Måltidspolitiska program är ett inriktningsdokument som 

finns till för att vägleda hur kommunen ska arbeta med måltidsfrågor i 

verksamheterna och dokumentet ska beaktas vid beslut och handling. Ett förslag till 

revidering av programmet har arbetats fram av service- och teknikförvaltningen under 

första kvartalet 2019 och nu är förslaget Måltidspolitiska programmet 2020-2023 ute 

på remiss till samtliga nämnder, folkhälsoutskottet och det kommunala 

pensionärsrådet.  

 

En viktig del i det Måltidspolitiska programmet är barnperspektivet. Måltidsfrågor 

ska alltid bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 

barnets rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 

beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

 

Även jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta i de kommunala måltidsfrågorna 

vilket innebär att alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar. 

 

Förslaget poängterar även att maten och måltiden tillhör livets glädjeämnen och 

spelar en viktig roll i ett jämlikt folkhälsoarbete. Kommunens verksamheter påverkar 

medborgare genom hela livet och har därmed en stor påverkan på folkhälsan.  

 

Ärendets handlingar 

 Beslut service- och tekniknämnden, 2019-04-11, § 28 

 Förslag Måltidspolitiska programmet 2020-2023 

 

Folkhälsoutskottets överläggning 

Under folkhälsoutskottet överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (L), 

Nicklas Adamsson (MP), Inger Fredriksson (C), samt kostchef Camilla Wiström.  

 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till folkhälsoutskottet att han önskar få foga ett 

särskilt yttrande till protokollet vilket folkhälsoutskottet medger.  
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§ 11 

Idrottspolitiskt program (KS/2019:156)  

Folkhälsoutskottets beslut 

Folkhälsoutskottet beslutar att inte ha några synpunkter på förslaget till 

Idrottspolitiska programmet 2020-2023. 

 

Nicklas Adamsson (MP) deltar inte i beslutet. 

 

Särskilt yttrande  

Folkhälsoutskottet medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande 

till protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det Idrottspolitiska programmet beskriver och konkretiserar åtgärder som för åren för 

programperioden ska genomföras samt hur förutsättningarna ska stärkas och 

utvecklas för idrott, fritid och föreningsliv. Programmet ska vara vägledande för hur 

kommunen ska prioritera och arbeta och ska beaktas vid beslut och handlingar. 

 

Ett särskilt viktigt område i det Idrottspolitiska programmet är FN:s konvention om 

barns rättigheter (Barnkonventionen). Idrott, fritid och föreningsverksamhet för barn 

och unga ska bedrivas med barnens bästa i fokus. Barns åsikter ska respekteras och 

barnets rättigheter ska också beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i de 

beslutsprocesser som på olika sätt påverkar barns förutsättningar i samhället. 

 

Jämställdhetsperspektivet ska också integreras i de idrotts-, fritids- och 

föreningsverksamheter som bedrivs runt om i kommunen. Jämställdhet innebär att 

alla, oavsett kön, ges samma förutsättningar i den verksamhet som bedrivs och att 

nyttjande av anläggningar och ekonomiskt stöd fördelas och värderas likvärdigt. Det 

handlar också om normer och värderingar, det är viktigt att uppmärksamma och 

åtgärda flickors, pojkars, kvinnors och mäns olika villkor i sitt idrottsutövande. 

 

Förslaget poängterar att idrotts-, fritids- och föreningsverksamhet är ett viktigt 

samhällskitt som har stor betydelse för bland annat folkhälsan samt att som en del i 

folkhälsoarbetet ska kommunen verka för jämställda och jämlika förutsättningar för 

en aktiv fritid. 

 

Ärendets handlingar 

 Protokollsutdrag från service- och tekniknämnden, 2019-04-11, § 29 

 Förslag Idrottsspolitiska programmet 2020-2023 

 

Folkhälsoutskottets överläggning 

Under folkhälsoutskottet överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (L), 

Nicklas Adamsson (MP), Thomas Selig (V), samt enhetschef Britt Fredriksson.  
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Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till folkhälsoutskottet att han önskar få foga ett 

särskilt yttrande till protokollet vilket folkhälsoutskottet medger. 

_________________ 

 

  



20190508

2020-2023 (STN/2019:30)

Särskilt yttrande - Måltidspolitiska programmet
Miljöpartiet deltar inte i beslutet, utan har istället för avsikt att yttra sig över programmet genom att 
lämna in ett samlat yttrande innan remisstiden för detta går ut 20 juni 2019.

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

Nicklas Adamsson

Folkhälsoutskottet 2019-05-08 § 10 Bilaga A



20190508

2020-2023 (STN/2019:28)

Särskilt yttrande - Idrottspolitiska programmet
Miljöpartiet deltar inte i beslutet, utan har istället för avsikt att yttra sig över programmet genom att 
lämna in ett samlat yttrande innan remisstiden för detta går ut 20 juni 2019.

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun

Nicklas Adamsson

Folkhälsoutskottet     2019-05-08 § 11    Bilaga B
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