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 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2017-06-07  1 
  

 
 

Plats och tid  Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 – 15.00  
 

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

 

Beslutande 
ersättare  

 

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

 

Övriga  
deltagande  Tf kanslichef Marie Sandström Koski, kommunstrateg Anna Johansson Milovanovic, Pirjo 

Svegreus (Polisen)  
 

Utses att justera Fredrik Ahlman  
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-06-13 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §5 - §9 
 

Ordförande ………………………………… 
  
Justerande ………………………………… 

 
………………………………… 
 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §5 - §9 
 

Sammanträdes  
datum 2017-06-07 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-06-14 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-07-11 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

KOmmunledningsförvaltningen 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 5 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
_________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 6 

Invärlds/omvärldsbevakning 
 - TEMA -ANDT  
Pirjo Svegreus (områdespolis) för drogfrågor informerar om arbetet som bedrivs inom 
länet, i vilket flera aktörer deltar bland annat kommuner. 
 
Vidare informeras om lägesbilden vad gäller drogmissbruket inom kommunen. 
 
Kommunstrategen Anna Johansson redogör för möjliga insatser som ses framåt inom 
ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak) mot bakgrund av att en nystart 
kommer att göras inom det övergripande samordningsarbetet/strategiarbetet med 
ANDT. 
_________________ 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 7 

Rapport från råden  
Ordförande i handikapprådet Anneli Hedberg (S) och ordförande i Brotts- och 
skadeförebygganderådet (BROSK) Ulrica Truedsson (S) återrapporterar från de 
senaste sammanträdena.  
 
Under informationspunkten yttrar sig Ulrica Truedsson (S), Anneli Hedberg (S) och 
Ylva G Karlsson (MP) och Johan Söderberg (S). 
 
Minnesanteckningarna från BROSK och Handikapprådet läggs till handlingarna. 
________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 8 

Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa  
Kommunstrategen Anna Johansson redogör för Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) programberedning för barns och ungas hälsas rapport med förslag på 
förändringar för främjande av barns och ungas hälsa.  
 
Beredningen föreslår att SKL i sin intressebevakning bland annat ska verka för att 
främjande och tidiga insatser ska genomsyra alla relevanta politikområden. Statliga 
beslut och aktiviteter ska samordnas över ministerområden, departements- och 
myndighetsgränser och att staten har en sammanhållen, långsiktig strategi för barns 
och ungas hälsa. Förstärkt forskning och kunskap behövs likväl som en lagstiftning 
som möjliggör gemensam analys och beslutsfattande samt utbildningar som 
understödjer multiprofessionellt arbetssätt. 
_________________ 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 9 

Namnbyte av kommunala handikapprådet till 
funktionsrättsrådet Katrineholm  (KS/2017:313)  
Folkhälsoutskottets beslut 
1. Folkhälsoutskottet beslutar att ändra namnet på handikapprådet till 

funktionsrättsrådet Katrineholm. 
 
2. Folkhälsoutskottet beslutar att uppdragsbeskrivningen uppdateras med det nya 

namnet och att uppdatering också ska göras på kommunens webbplats och 
intranät. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. Mot bakgrund av detta 
har diskussioner förts i kommunala handikapprådet om ett namnbyte av rådet. Nytt 
namnförslag som lämnats vidare till folkhälsoutskottet är funktionsrättsrådet 
Katrineholm. 
 
Folkhälsoutskottets överläggning 
Under utskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S). 
_______________ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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