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Plats och tid KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm, kl. 10:15 – 12:00 
Beslutande Anneli Hedberg (S), ordförande, Christoffer Öqvist (M), 1:e vice ordförande, Johan Söderberg (S), 

Ulrica Truedsson (S), Jesper Ek (L) 

Beslutande ersättare Inger Fredriksson (C) 

Ersättare  Marie - Louise Karlsson (S) 

Övriga  
deltagande  Utredare Emma Fälth, verksamhetscontroller Anna Marnell, avdelningschef på 

kulturförvaltningen Jenny Skarstedt, säkerhetschef Tobias Plantin 

Utses att justera Jesper Ek (L) 
Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2019-10-11 

Underskrifter 
 
Sekreterare 

 
……………………………………………………… 

Paragrafer  §17 - §19 

Emma Fälth  
Ordförande  

……………………………………………………… 

Anneli Hedberg (S) 
Justerande  

……………………………………………………… 
 
……………………………………………………… 

Jesper Ek (L)  

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Folkhälsoutskottet Paragrafer §17 - §19 
Sammanträdes  
datum 2019-10-09 

Datum för anslags  
uppsättande 2019-10-11 Datum för anslags 

nedtagande 2019-11-05 

Förvaringsplats av 
protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 

……………………………………………………… 
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§ 17       
 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
_________________ 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18       
 

Information  
Lyckliga gatorna 
Vid dagens sammanträde informerar verksamhetscontroller Anna Marnell och 
avdelningschef på kulturförvaltningen Jenny Skarstedt om Lyckliga Gatornas verksamhet 
och vad de har gjort under 2019 och vad som planeras för framöver.  
 
Säkerhetschefen har ordet 
Säkerhetschef Tobias Plantin informerar om hur kommunen arbetar brottsförebyggande 
och framförallt trygghetsskapande med fokus på barn och ungdomar.  
 
Ny ledamot i Funktionsrättsrådet 
Vid dagens sammanträde informerar ordförande om att en ny ledamot, Conny 
Andersson, har utsetts i Funktionsrättsrådet från Funktionsrätt Katrineholm efter 
avgående ledamoten Robert Larsson.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Jesper Ek (L), Anneli Hedberg (S), Marie-Louise 
Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S) och Johan Söderberg (S).  
 
Folkhälsoutskottet tackar för informationerna. 
___________________ 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19    KS/2019:289  000 
 

Revidering av inriktningsdokument - En god hälsa för 
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet ställer sig bakom förslaget ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i 
Katrineholms kommun – utmaningar 2020 – 2022” och överlämnar det till 
kommunstyrelsen för vidare hantering. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Giltighetstiden för inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i 
Katrineholms kommun löper ut vid årsskiftet och i och med detta har en översyn av 
dokumentet gjorts.  
 
Ärendet har sänts ut på remiss till samtliga förvaltningar. Utefter inkomna yttranden har 
revideringar gjorts vilka nu överlämnas till folkhälsoutskottet för beslut. 
 
Överläggning 
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) , Inger Fredriksson 
(C) och Ulrica Truedsson (S).  
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2019-10-02 
• Förslag till revidering av inriktningsdokumentet En god hälsa för alla barn och unga i 

Katrineholms kommun 
_________________ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 
 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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