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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Utskottet för stöd och strategi 

Sammanträdesdatum 2017-11-27 

Anslaget sätts upp   Anslaget tas ned   

Förvaringsplats  

för protokoll 

 Kanslienheten 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

 

 

  

Plats och tid: 

 
Leja, kommunhuset, kl. 13.00 

Beslutande: Susanne Karlsson (C), ordförande  

Margareta Ahlm (S)  

Anniette Lindvall (M)  

Bengt Evertsson (MP)  

Susanne Karlsson (C) 

John Omoomian (S) 

 
Tjänstgörande 

ersättare: 
Irja Gustavsson (S) för Bengt Storbacka (S) 

 

 

 
Övriga deltagare: Malin Ekholm, nämndsekreterare  

Sofie Östlund, vik. kommunsekreterare 

Christer Lenke, kommunchef  

Peter Björklund, folkhälsostrateg  

Carina Fypihl, personalchef  

Linda Gunhammar, praktikant på kommunledningskontoret  

 

 
Utses att justera Mats Seijboldt (SD) med Margareta Ahlm (S)  som ersättare.  

 
Justeringens plats 

och tid: 
Justering sker den 27 november 2017 på sekreterarens rum. 

 

 
 

Underskrifter: 

 

Sekreterare 

 

_______________________________ 

Malin Ekholm  

 

Paragraf 
 

§ 41 

 

Ordförande 

 

__________________________________________________________ 

Susanne Karlsson 

 

Justerare 

 

__________________________________________________________ 

Mats Seijboldt   
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USS § 41/17   Dnr: KS 2017/345 

 

Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47 

Beslut 
 

Utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen besluta:  

 

• Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterat den 17 november 2017 utgör 

Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet med följande tillägg:  

 

o Synpunkt 4.4: Förenkla regelverket att samverka med andra aktörer, 

bland annat arbetsförmedlingen.  

 

o Synpunkt 4.7: Utveckla indikatorer som rör diskriminering och 

marginalisering utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.  

 

Ärendebeskrivning 

 
 Den 31 augusti 2017 inkom en remiss från socialdepartementet Nästa seg på vägen 

mot en mer jämlik hälsa SOU 2017:47 för yttrande.  

Folkhälsostrateg Peter Björklund inkom en 20 november 2017 med en 

tjänsteskrivelse med yttrande på remissen där han föreslår att Lindesbergs kommun 

lämnar åtta synpunkter. 

Förvaltningens förslag till beslut  

 
Förvaltningen föreslår att utskottet för stöd och strategi föreslår kommunstyrelsen 

besluta:  

 

• Folkhälsostrategens tjänsteskrivelse daterat den 17 november 2017 utgör 

Lindesbergs kommuns yttrande i ärendet.  

Ledamöternas förslag till beslut 

 
 Irja Gustavsson (S) föreslår ett tillägg till synpunkt 4.4 i tjänsteskrivelsen:  

• Förenkla regelverket att samverka med andra aktörer, bland annat 

arbetsförmedlingen.  

 

John Omoomian (S) föreslår ett tillägg till synpunkt 4.7 i tjänsteskrivelsen:  

• Utveckla indikatorer som rör diskriminering och marginalisering utifrån 

samtliga diskrimineringsgrunder.  
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Beslutsgång 

 

Ordförande Susanne Karlsson (C) föreslår utskottet för stöd och strategi beslutar 

enligt förvaltningens förslag med Irja Gustavsson (S) tilläggsförslag och John 

Omoomians (S) tilläggsförslag.  

 

 

 

________  
 

Meddelas för åtgärd:  

Kommunstyrelsen 

 

 


