
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2018-05-16  1 
 

 

 
 

 

Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 13:15 – 14:45 

 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ulrica Truedsson 

(S), Ylva G Karlsson (MP) 

 

Beslutande 
ersättare Pat Werner (S) och Inger Fredriksson (C) 

 

Ersättare  Karin Frisk (S), Bo Sivars (M), Tony Rosendahl (V) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Karin Nordén  

 

Utses att justera Fredrik Ahlman 
 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset Gröna Kulle 2018-05-18 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §6 - §8 

Karin Nordén 

Ordförande ………………………………… 
 Anneli Hedberg 

Justerande ………………………………… 

Fredrik Ahlman 

………………………………… 

 
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §6 - §8 
 

Sammanträdes  
datum 2018-05-16 

 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2018-05-18 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2018-06-08 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm 
 
Underskrift 

 

 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

  



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2018-05-16   2 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

 

 

 

§ 6 

Fastställande av dagordning  

Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 

_________________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 7 

Rapport från råden  

Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna från Brotts- och skadeförebyggande 

rådet samt Funktionsrättsrådet till handlingarna. 

__________________ 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

 

§ 8 

Invärlds/omvärldsbevakning  

 

Familjecentral 

Under dagens sammanträde informerar Leif Ranemo, Elevhälsan 

Bildningsförvaltningen och Linda Qvarnström, avdelningschef Socialförvaltningen, 

om planeringen av familjecentralen i Katrineholm. Målet med familjecentralen är att, 

utifrån varje familjs unika livssituation, främja en god hälsa hos barn och föräldrar.  

 

Familjecentralen i Katrineholm kommer att innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, 

öppen förskola och socialtjänsten. Katrineholms kommun och Landstinget Sörmland 

kommer att vara huvudmän för verksamheten, en samordnande funktion kommer att 

finnas inom Bildningsförvaltningen. Familjecentralen kommer att ligga i Nävertorps 

Vårdcentrals byggnad och beräknas vara färdigställd i början av år 2019. 
 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S), 

Ylva G Karlsson (MP), Tony Rosendahl (V), Fredrik Ahlman (M) och Bo Sivars (M). 

   

Folkhälsoutskottet tackar för presentationen. 

 

Ungdomsenheten  

Vid dagens sammanträde informerar Magnus Moström och Linda Sanderberg från 

Ungdomsenheten, Socialförvaltningen, om dess arbete. Syftet med verksamheten är 

att genom uppsökande och kartläggande verksamhet bland ungdomar upptäcka och 

förebygga olika riskbeteenden så tidigt som möjligt. Vidare är syftet att genom råd, 

stöd och behandlingsinsatser hjälpa ungdomar att bryta destruktiva beteendemönster 

och stärka egna resurser samt att ha god tillgänglighet för föräldrar, ungdomar och 

andra som arbetar med målgruppen. 

 

Verksamheten innefattar: uppsökande verksamhet/fältande på dag och kvällstid, 

öppna insatser, behandlingsinsatser, ungdomsvård, social insatsgrupp, medling, 

samtid, gruppverksamhet för unga anhöriga, brottsofferstöd. Målgruppen för 

verksamheten är ungdomar mellan 13-21 år, föräldrar och nätverk, brottsoffer under 

18 år samt unga anhöriga till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa.   

 

Yttrande 

Under informationspunkten yttrar sig Tony Rosendahl (V), Anneli Hedberg (S), Inger 

Fredriksson (C), Bo Sivars (M), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S), Fredrik 

Ahlman (M) samt Ylva G Karlsson (MP). 

 

Folkhälsoutskottet tackar för presentationen. 

____________________ 

 

 


