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Beslutshistorik
Beslutad i kommunfullmäktige 2016-12-19, § 192
Gäller från 2017-01-01
Ändring av kommunfullmäktige
Förvaltarskap1
-

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

Nämnderna och förvaltningarna uppdras att årligen redovisa
genomförda åtaganden och aktiviteter i verksamhetsberättelse och
årsredovisning. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att
göra en sammanställning av redovisade åtaganden och aktiviteter.
Uppföljningen ska presenteras för kommunstyrelsen.

När:

Årligen i samband med bokslut

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019
Folkhälsoutskottet har under 2016 tagit fram utmaningar för området
barn och ungas hälsa. Utmaningarna är förtydliganden av gällande
kommunplans målområden, ur ett folkhälsoperspektiv.
Kommunens nämnder uppdras att inom ramen för sitt uppdrag bryta
ner utmaningarna till åtaganden på nämndnivå och aktiviteter på
verksamhetsnivå. Utmaningarna gäller för alla barn och ungdomar med
hänsyn taget till gällande diskrimineringsgrunder.
Det är ingen nämnd som ensam ansvarar för att förverkliga utmaningarna.
Arbetet måste ske av flera nämnder, var för sig och i samverkan. Det samma
gäller på verksamhetsnivå.
Utmaningar för år 2017-2019
Det valda fokusområdet, barn och ungas hälsa, är ett val utifrån kunskaper om
sociala investeringar. Det finns en medvetenhet om att det ofta lönar sig, både
mänskligt och ekonomiskt, att ge rätt stöd i rätt tid. Sambandet mellan tidiga
insatser och goda livsvillkor är kända. Genom tidiga och förebyggande insatser
kan långsiktiga effekter uppnås. Detta minskar utanförskapet, såväl det sociala
som det ekonomiska, samt motverkar framtida kostnader. Identifierade
utmaningar för fokusområdet barn och ungas hälsa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minskad barnfattigdom
Förbättrad psykisk hälsa
Förbättrad fysisk hälsa
Goda förutsättningar för att nå behörighet till gymnasieskola och vidare
studier
Upplevd Trygghet (i hemmet, i skolan och på fritiden)
Möjlighet till arbete
Jämställdhet
Integration
Detta nås bland annat genom

•
•
•

Trygg och lärorik förskola
Anpassad grundskola och gymnasieskola utifrån varje elevs förutsättningar
och behov
Goda möjligheter till kultur, idrott och fritid
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•
•
•
•

God samverkan mellan kommunala förvaltningar, andra myndigheter samt
civilsamhället med individen i fokus
Förutsättningar för goda levnadsvanor
Aktivt arbete med ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak)
Delaktighet och inflytande

Kunskapsunderlag
För mer information om bland annat vad folkhälsa och folkhälsoarbete liksom
tillgänglighet och tillgänglighetsarbete är kan du ta del av följande
kunskapsunderlag:
1. Begreppsförklaringar
2. Faktorer som påverkar hälsan
3. Tvärsektoriellt arbete
4. Hänvisningar till hemsidor, lagar, styrdokument, propositioner och
publikationer
_____________________

