
PROTOKOLL 
FOLKHÄLSOUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2022-06-08 KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, klockan 13:15 – 14:45
Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Christoffer Öqvist (M) 1:e vice ordförande, Ulrica Truedsson (S)

Beslutande ersättare Cecilia Björk (S), Helena Gärtner (M)

Ersättare 

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth, verksamhetscontroller Anna Marnell, avdelningschef Karin Engvall, 
projektledare/ommunikatör Malin Andersson, kommunstrateg Karin Nordén

Ordförande:  Anneli Hedberg (S)Underskrifter

Utsedd justerare:  Ulrica Truedsson (S)

Justeringens plats 
och tid

2022-06-09 Digitalt

Paragrafer § 7-  § 9

Datum för anslags uppsättande 
2022-06-09 

Datum för anslags nedtagande
2022-07-01

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 7   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 8

Information 

Hållbarhetsrapport 2021
Verksamhetskontroller Anna Marnell presenterar Hållbarhetsrapporten för 2021. 
Kommunens roll i arbete med Agenda 2030 är bland annat att arbeta med våra 
grunduppdrag, genomföra riktade projekt, inspirera, driva på och samverka med andra 
aktörer, visa på utmaningar och möjligheter samt redovisa resultat. 

Ambitionen och syftet är att relativt enkelt kunna att ta fram en årlig rapportering till 
kommunstyrelsen, synliggöra genomförda insatser för hållbar utveckling, öka kunskapen 
om hållbarhet och Agenda 2030 samt inspirera till fortsatt arbete både internt och 
externt. 

Rapporten innehåller utmaningar, insatser och resultatmål. Planeringen framåt är att 
fortsätta med kontinuerliga kommunikationsinsatser samt öka den interna 
kompetensen kopplat till Agenda 2030. 

Generation PEP/PEP kommun
Avdelningschef Karin Engvall informerar om allt som har skett sedan den senaste 
redovisningen i mars vilket bland annat har inneburit att tydliggöra syfte och mål med 
kommunens deltagande i pep kommun och FASiS samt att koppla ihop arbetet med det 
ordinarie uppdraget att arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre 
folkhälsa, med särskilt fokus på barn och unga.

Hälsoåret 2022
Projektledare för Hälsoåret, Malin Andersson, informerar bland annat om de projekt 
som kommer att anordnas utifrån Hälsoåret 2022 och hon berättar om att en ny 
ansökningsperiod kommer att vara under augusti. 

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Cecilia Björk (S), Anneli Hedberg (S), Helena 
Gärtner (M) och Ulrica Truedsson (S).

Folkhälsoutskottet tackar för informationerna.
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§ 9 KS/2021:357  739

Förslag - Strategi för suicidprevention Katrineholms 
kommun FU 

Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet ställer sig bakom förslaget till Strategi för suicidprevention 
Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till strategi för suicidprevention för Katrineholms kommun har tagits fram. Det 
övergripande målet för strategin för suicidprevention är att ingen person ska behöva 
hamna i en sådan situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Syftet med strategin för suicidprevention är att förebygga suicidförsök och suicid och 
bidra till att förbättra den psykiska hälsan hos invånarna. Syftet är också att verka för en 
ökad allmänkunskap om psykisk hälsa och suicidpreventiva åtgärder hos kommunens 
anställda och invånare.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2022-05-23

 Förslag - Strategi för suicidprevention Katrineholms kommun

 Kunskapsunderlag till strategi för suicidprevention i Katrineholms kommun

Överläggning
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:

Kommunledningsförvaltningen

Akt
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANNELI HEDBERG
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NAMN: ULRICA TRUEDSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08988858fe16ea51758b060dc8bfab2a68
DATUM & TID: 2022-06-09 11:02:28 +02:00
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