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Ateljén, Vasasvägen 16, kl. 10:00 – 11:20

Beslutande

Anneli Hedberg (S) ordförande, Johan Söderberg (S), Ulrica Truedsson (S), Nicklas Adamsson
(MP), Jesper Ek (L)

Beslutande ersättare

Marie-Louise Karlsson (S)

Ersättare

Inger Fredriksson (C), Thomas Selig (V)

Övriga
deltagande

Utredare Emma Fälth, kommunstrateg henrik Skogberg, avdelningschef socialförvaltningen
Linda Qvarnström, samordnare socialförvaltningen Evelina Dahlström

Utses att justera

Nicklas Adamsson (MP))

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Gröna Kulle 2019-11-11

Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare

§20 - §24

………………………………………………………
Emma Fälth

Ordförande

………………………………………………………
Anneli Hedberg (S)
Justerande

………………………………………………………

………………………………………………………

Nicklas Adamsson (MP)
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Folkhälsoutskottet

Sammanträdes
datum

2019-11-06

Datum för anslags
uppsättande

2019-11-11

Förvaringsplats av
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

………………………………………………………

Paragrafer

§20 - §24

Datum för anslags
nedtagande

2019-12-03
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§ 20

Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning godkänns och fastställs.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 21

Information- Relationsvåldsteamet
Avdelningschef Linda Qvarnström och samordnare för Relationsvåldsteamet Evelina
Dahlström informerarom socialförvaltningens arbete inom området våld i nära
relationer. De informerar bland annat om hur läget ser ut i kommunen, vad de gör idag,
vilka metoder som används och de lyfter frågan om vad som krävs för att möta
kommande utmaningar.
Under informationspunkten yttrar sig Johan Söderberg (S), Nicklas Adamsson (MP),
Thomas Selig (V), Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C) och Ulrica
Truedsson (S).
Folkhälsoutskottet tackar för informationen.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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§ 22

Minnesanteckningar från Funktionsrättsrådet
2019-09-23
Folkhälsoutskottet lägger minnesanteckningarna till handlingarna.
_________________

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:342 000

Sammanträdesdagar 2020 - folkhälsoutskottet
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2020 för
folkhälsoutskottet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för år
2020 för folkhälsoutskottet.
Enligt förslaget sammanträder utskottet onsdagar klockan 10:00 följande datum:
27 februari (torsdag)
15 april
6 maj
2 september
4 november

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-09
_________________

Beslutet skickas till:
Berörda
Kommunledningsförvaltningen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign
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KS/2019:358 009

Revidering av Handlingsplan för jämställdhet enligt
CEMR
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet beslutar att förslaget till revidering av handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR skickas ut på remiss till samtliga nämnder efter att de synpunkter och
redaktionella ändringar som framkommit under överläggningen har inarbetats i
förslaget.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att nuvarande handlingsplanens giltighetstid går ut i december 2019
lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder inför en revidering av
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande
plan med budget 2020-2022.
Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett förslag
till handlingsplan vilken nu ämnas att skickas ut på remiss till kommunens samtliga
nämnder.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen
av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är att betrakta som
ytterlig-are ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med -Genusmedveten styrning
utgår redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2019-10-18
Antagen handlingsplan
Förslag till reviderad handlingsplan

Överläggning
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Thomas Selig (V),
Anneli Hedberg (S), Nicklas Adamsson (MP), Jesper Ek (L), och Ulrica Truedsson (S).

Beslutsgång
Under överläggningen av ärendet framkommer synpunkter och ändringar av
redaktionell karaktär. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med de
synpunkter som framkommit och finner att utskottet beslutar i enlighet med detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

