
PROTOKOLL 
FOLKHÄLSOUTSKOTTET

Datum, plats och tid 2022-03-02 Safiren, Djulösalen, klockan 13:00 – 14:30
Beslutande Anneli Hedberg (S), ordförande, Christoffer Öqvist (M), 1:e vice ordförande, Ulrica Truedsson 

(S), Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C)

Beslutande ersättare John Ogenholt (KD)

Ersättare Cecilia Björk (S), Helena Gärtner (M)

Övriga deltagande Utredare Emma Fälth (sekreterare), chef för stöd och samordning Karin Rytter, controller 
Anna Marnell, avdelningschef Karin Engvall

Ordförande: Anneli Hedberg (S)Underskrifter

Utsedd justerare: Christoffer Öqvist (M)

Justeringens plats 
och tid

2022-03-04 Digitalt

Paragrafer § 1-  § 3

Datum för anslags uppsättande 2022-03-04 Datum för anslags nedtagande 2022-03-29

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 1   

Fastställande av dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
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§ 2   

Information 
Uppföljning av CEMR-deklarationen
Controller Anna Marnell från kommunledningsförvaltningen presenterar uppföljningen 
av den europeiska deklarationen för jämställdhet enligt CEMR (Council of European 
Municipalities and Regions). 

Katrineholms kommun har tio prioriterade artiklar från CEMR-deklarationen. Tre av 
artiklarna gäller för samtliga nämnder, medan de andra är uppdelade utefter 
nämndernas verksamhetsområden. Uppföljningen gör varje nämnd som en del av 
respektive nämnds årsredovisning och Anna presenterar nämndernas arbete med 
respektive artikel.

Hälsoåret 20022
Controller Anna Marnell informerar om de folkhälsoutmaningar som Katrineholms 
kommun har. Hon ger definitioner av hälsa som bland annat innefattar kost, motion, 
kultur, upplevelser och personlig utveckling. Vidare visar hon de påverkansfaktorer som 
påverkar hälsan och mående som tex kön, arv, miljö men även sysselsättnings, boendet, 
utbildning med mera.

Hon presenterar olika statistiska underlag gällande folkhälsan bland invånarna i 
Katrineholms kommun som till exempel den nationella folkhälsoenkäten från 2021 som 
visar att 70 procent av de svarande från Katrineholm bedömer sin hälsa som bra. Man 
kan se att de svarande kvinnorna mår sämre än de svarande männen och denna skillnad 
mellan kvinna och man blir än mer tydlig när det gäller besvärande av ängslan, oro 
och/eller ångest. Enkäten visar även att stillasittandet ökar och att mer än var tredje 
katrineholmare rör sig för lite, det vill säga mindre än 150 minuter i veckan vilket blir 20 
minuter per dag. 

Chef för stöd och samordning på kommunledningsförvaltningen, Karin Rytter, 
informerar om hur arbetet med kommunens satsning om Hälsoåret 2022 fortlöper. 
Stora kommunikationsinsatser har gjorts, både internt mot medarbetare och externt 
mot medborgarna på olika plattformar och sociala medier.

Vidare informerar hon om Drömprojektet med fokus hälsa, där enskilda och/eller 
föreningar kan ansöka om bidrag. Första ansökningsperioden är nu avslutat och när alla 
ansökningarna har gåtts igenom kommer styrgruppen ta beslut om vilka som ska bli 
beviljade bidrag för sina aktiviteter. För mer information om Drömprojektet och hur man 
ansöker, se länk nedan. Drömprojektet villkor | Katrineholms kommun 

Karin informerar vidare om olika aktiviteter som förvaltningarna, men även näringslivet 
och föreningslivet, gör utifrån Hälsoåret. 
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PEP - Kommun
Avdelningschef på service- och teknikförvaltningen, Karin Engvall, informerar om det 
pågående arbetet med PEP-kommun. Generation PEPs vision är att alla barn och unga i 
Sverige ha ska vilja och möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv genom fysisk 
aktivitet och goda matvanor. Hon informerar om det arbete som gjorts hittills, vilket 
bland annat inkluderar genomgång av statistik och nyckeltal, utbildning inom 
förändringsledning, och Kickoff Hälsoåret och hon presenterar planeringen framåt.  Mer 
information finns på Katrineholms kommuns hemsida, se länk nedan.

Katrineholm pilotkommun i projekt med Generation Pep | Katrineholms kommun

Yttrande
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C), Ulrica 
Truedsson (S), Cecilia Björk (S), Marie-Louise Karlsson (S) och Helena Gärtner (M).
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§ 3 KS/2019:47  111

Val av respresentant i funktionsrättsrådet 

Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet utser John Ogenholt (KD) som representant till funktionsrättsrådet för 
återstående tid av innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (-) begärde att bli entledigad från sitt uppdrag i folkhälsoutskottet och 
funktionsrättsrådet den 23 oktober 2021. Oppositionen nominerar nu Lennart 
Halvardsson (L) som ny representant i funktionsrättsrådet för återstående tid av 
innevarande mandatperiod. Enligt dokumentet Uppdragsbeskrivning och 
sammansättning för funktionsrättsrådet Katrineholm ska en förtroendevald från 
utskottets opposition utses till representant i funktionsrättsrådet.

Överläggning
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson 
(C), Marie-Louise Karlsson (S) och Ulrica Truedsson (S).

Yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar att en representant ska utses från folkhälsoutskottets 
ledamöter enligt Uppdragsbeskrivning och sammansättning för funktionsrättsrådet 
Katrineholm.

Ajournering begärs och verkställs mellan kl 14:28 – 14:29.

Därefter yrkar Inger Fredriksson (C) ändring på oppositionens nominering och 
nominerar istället John Ogenholt (KD) som representant till funktionsrättsrådet.

Ordförande ställer proposition på Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkande och finner att 
utskottet bifaller detsamma.

Beslutet skickas till:

John Ogenholt (KD)

Troman
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