
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-10-17 

Sammanträdande organ Folkhälsoutskottet och personalutskottet 

Tid 2022-11-02 klockan 10:00 

Plats KTS-salen 

 

Nr Ärende Beteckning 

 
Folkhälsoutskottet och personalutskottet  

1 Upprop  

2 Val av justerare  

3 Fastställande av dagordning  

4 TEMA – Hälsofrämjande arbete 

- Hälsoåret 

- Uppdrag psykisk hälsa och nära vård 

- Satsning - Återhämtning under arbetsdagen 

- Hur fortsätter vi? 

 

 Paus  

 
Folkhälsoutskottet 

 

6 Funktionsrättsrådet  

- Minnesanteckningar 2022-09-26 

- Uppdragsbeskrivning 

 

7 Sammanträdesdagar 2023  

 

Anneli Hedberg (S)   Ulrica Truedsson (S) 

Ordförande folkhälsoutskottet  Ordförande personalutskottet 
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Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet 2022-09-26 
 
Plats: Linnégården, Linnévägen 23.  
 
Tid: 17:30-19:00 
 
 
 
Närvarande: 
Politiker: Anneli Hedberg (S), Ordförande 
  
 
Tjänstemän: Håkan Stenström Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Pia Aalto, Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) 
 Dennis Carlson, Service- och teknikförvaltningen (STF)
 Henrik Janerin, Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
 
Representant 
organisation: Roland Elfving, diagnosgrupp Hörsel 
 Solveig Fredriksson, diagnosgrupp Syn 
 Mats Lundgren, diagnosgrupp Kognitiv, vice ordförande 
 Veronica Soldan, diagnosgrupp Medicin 
 Ingrid Karlsson, ersättare 
 Bertil Claesson, ersättare 
 Lisbeth Andersson, ersättare 
 
Övriga:  
 
Förhinder: Christoffer Öqvist (M) 
 John Ogenholt (Kd) 
 Anna-Karin Sjökvist, Kulturförvaltningen (KULF) 
 Conny Andersson, diagnosgrupp Rörelse 
 Inger Johansson, Reumatikerföreningen 
 Thorbjörn Landbergsson, ersättare 
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1. Mötets öppnande: 
Anneli Hedberg, ordförande i Funktionsrättsrådet, hälsade välkomna till dagens möte.  
 

2. Fastställande av dagordning: 
Mötet godkände dagordningen. 
 

3. Minnesanteckningar från föregående möte, 2022-05-30 
Mats Lundgren hade synpunkter på punkten LEX Sarah/Maria. Pia hänvisade till de 

chefer på Vård- och omsorgsförvaltningen han tidigare haft kontakt med då hon inte 
kan uttala sig i enskilda fall. 

I övrigt godkändes minnesanteckningarna av rådet. 
 

4. Efterlevnad gatupratare och uteserveringar 
Håkan Stenström informerade om att 5 tjänstemän från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
den 16 augusti besökt dryga 50 näringsidkare i centrala Katrineholm. Delat ut 
Riktlinjerna samt meddelat att de glömt att söka tillstånd hos Polisen. Även förklarat 
hur gatupratarna ska se ut och var de ska vara placerade. 
Statistik gatupratare: 
Antal ansökningar år 2020:  4 st 
Antal ansökningar år 2021:  2 st 
Antal ansökningar våren 2022: 8 st 
Antal ansökningar hösten 2022: 3 st  Totalt 11 st 2022. 
 
Det innebär att ca 40 gatupratare i centrum saknar tillstånd eller är felplacerade. 
 
Rådet vill att Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar ovan för Polisen. 
Fråga om P-övervakningen (AVARN) kan bevaka placering av gatupratarna. Det är 
något inte Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersträvar. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen kan påtala för näringsidkarna att de saknar tillstånd. 
 
 

5. Uppdrag att se över rådets uppdragsbeskrivning 
En översyn av uppdragsbeskrivningen inför kommande mandatperiod behövs. Klart 
till 2023-01-01 

 
6. Genomgång av bevakningslistan 

Bifogas sist i dessa minnesanteckningar. 
 

7. Nya frågor:  
• Ändra gångpassage i korsningen Djulögatan – Jungfrugatan till 

Övergångsställe och cykelpassage. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att man tar direktkontakt gällande önskemål 
i trafikmiljön. Håkan ordnar en träff mellan Mats Lundgren och trafikplanerare på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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8. Rapport från Regionens råd för funktionshinderfrågor: 
Ingrid redogjorde för de punkter som kommer att tas upp på rådet den 10 oktober. 
• Förslag på gemensamt råd. 
• Tillgänglighet till skyddsrum. 
• Digital kompetens på syncentralen. 
• Kontroll av bisysslor för personal på regionen. 

 
9. Rapport från Folkhälsoutskottet: 

Senaste mötet var den 7 september. Fanns inga beslutsärenden. 
• ANDT-ambassadörer. Feriearbetande ungdomar som fått utbildning har i sommar 

och träffat andra ungdomar och polisen. 
• Kulturförvaltningen ökar hälsoeffekter genom kulturåtgärder. 
• Finns fortfarande medel att söka i syfte att öka hälsan. 
• 10 september till 10 oktober är Temamånad för psykisk ohälsa. Man vill öka 

kunskapen och en ljusmanifestation har genomförts på Stortorget. 
 

10. Övriga Rapporter. 
Inga denna gång. 
 

11. Övriga Frågor: 
• KFAB håller på med en utredning för skyddsrummen. Henrik Janerin redovisar 

på nästa råd. 
• Roland tog upp frågan om att toaletten i Stadsparken har varit låst under 

arrangemangen i sommar. Dennis Carlson talade om att det är den som hyr 
stadsparken som ska öppna upp toaletten vid event. Ingrid tycker det är märkligt 
att toaletten inte alltid är öppen. Anneli tar med sig frågan. 

• Önskemål om toalett i Sveaparken kom upp på nytt. Anneli meddelade att det 
undersöks om det går att finna en lösning. 

• I framtiden när större parker planeras bör toaletter planeras in. 
 

12. Sammanträdestider 2022: 
Nästkommande möten är: 28 november kl 17:30 på Linnégården. 

 
13. Mötets avslut:  

Anneli Hedberg tackade för ett bra möte. 
 
Håkan Stenström förde mötets minnesanteckningar 
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Bevakningslista 

Datum          Ärende Ansvar 
2017-
09-04 

Handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder hos 
affärsrörelser i centrum.  
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar vad som 
händer vid kommande möten i Rådet. Håkan redovisade 
muntligt de föreläggande som gått ut 2018-09-24. 
2018-11-26 Ansvarig person på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ska se över alla 
föreläggande om de är åtgärdade i början av december. 
Nästa steg är att gå fram med vitesföreläggande på de 
som inte åtgärdat. Tidplanen kommer inte att kunna 
hållas. 
2019-03-04 Pågår 
2019-05-27 Håkan informerade om att några ärende går 
upp till nästkommande nämnd. Inga resurser finns för 
tillfället med fortsatt inventering. 
2019-11-25. Organisationerna önskar besked om 
utdömda vite. Håkan återkommer. 
2020-09-24 Kv Pionen byggs om, en entré från väster 
hade anmärkningar. Avvaktar byggnationen. 
2021-03-29: Inget nytt i frågan. 
2021-09-27: Inget nytt i frågan. 
2021-11-29: Inget nytt i frågan 
2022-03-28: Inget nytt i frågan 
2022-05-30: Inget nytt i frågan 
2022-09-26: Handläggare av allmän platsmark har 
uppmärksammats på tillgänglighetsproblematiken 
vid: Laddstolpar ej tillgängliga vid parkeringen 
Gullvivan. De sitter upp i slänt bakom kantstöd. I 
övrigt inget nytt. 

Håkan Stenström 

2018-
09-24 

Checklistan för tillgänglighet i samband med aktiviteter 
som tex Katrineholmsveckan, tillämpas den? 
SBF skickar med checklistan vid arrangemang då man 
ansöker om nyttjande av allmän platsmark. Gällande 
hyra av lokaler t.ex. Duveholmshallen och likande är det 
fastighetsägaren som ska bifoga vilka regler som följs. 
Henrik kollar upp hur KFAB gör och bifogar i 
bokningsbekräftelsen. 
STF: Lokalbokningen kan lägga in en kortare text i 
bokningsbekräftelsen. Den checklista som finns för 
utomhusarrangemang är inte relevant för de lokaler som 

Dennis Carlson  
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STF hyr ut utan det behöver anpassas. Förslag från STF: 
att funktionsrättsrådet tar fram ett förslag. 
2018-11-26: Kvarstår 
2019-05-27: Roland skickar förslag till Stefan. 
2019-09-23: Pierre tar med sig frågan. 
2019-11-25: Mats och Roland bestämmer träff med Britt 
Fredriksson  
2020-09-24: Tillgänglighetsrutin önskas tas fram. Mats 
arbetade med en mer omfattande. Pia kontrollerar vad 
som hänt. 
2021-03-29: Dennis kollar upp angående checklista i 
Duveholmshallen. 
2021-09-27: Ingen rutin finns. Dennis bjuder in till möte 
för att lösa problemet: Dennis, Britt, Roland och Mats. 
2021-11-29: Frågan kvarstår 
2022-03-28: Inget nytt i frågan. 
2022-05-30: Mats och Roland har träffat Britt, 
funktionaliteten utökas att även omfatta lokaler som inte 
är avsedda för ändamålet. 
2022-09-26: Håkan skickar 
Samhällsbyggnadsförvaltningens synpunkter till 
Mats Lundgren. Som sammanställer och tar kontakt 
med Britt. 
 

   
   



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-10-26 
Vår beteckning 

KS/2022:396 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Folkhälsoutskottet 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Sammanträdesdagar 2023 Folkhälsoutskottet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsoutskottet beslutar att anta förslaget till sammanträdesdagar enligt redovisat 
förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutskottet föreslås sammanträda följande onsdagar kl 10:00 under år 2023: 

 8 mars 

 5 april 

 31 maj 

 6 september 

 1 november 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akt 
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