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Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl. 10:00 – 11:15 

 

Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Martin Edgélius (M) 1:e vice ordförande, Johan Söderberg 
(S), Ulrica Truedsson (S) 

 

Beslutande 
ersättare Karin Frisk (S), Bo Sivars (M) 

 

Ersättare   

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth, kommunstrateg Anna Johansson Milovanovic 
 

Utses att justera Martin Edgélius 
 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-02-15 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §1 - §4 
Emma Fälth 

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

Martin Edgélius  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §1 - §4 
 

Sammanträdes  
datum 2017-02-08 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-02-15 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-03-13 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Stadshuset Gröna Kulle 
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 1 

Fastställande av dagordning  
Utsänd dagordning fastställs och godkänns. 
___________________ 
 
 
 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 



 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

FOLKHÄLSOUTSKOTTET  2017-02-08   3 
 
§ 2 

Invärlds/omvärldsbevakning  
Vid dagens sammanträde informerar projektledare Inger Christensen och 
projektmedarbetare/elevkoordinator Cecilia Brunosson om projektet #jagmed. 
 
#jagmed är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som pågår i 
ett 30-tal kommuner i fem regioner i Mellansverige; Östergötland, Uppsala, Örebro, 
Västmanland och Sörmland. I Sörmland finns två delprojekt, Nyköping/Oxelösund 
och Katrineholm. 
Det övergripande målet för #jagmed är att öka andelen elever som slutar gymnasiet 
med fullständiga betyg. 24 procent av de som börjar gymnasiet i Sverige hoppar av 
inom fyra år. Ungdomar utan gymnasieutbildning löper dubbel så stor risk att bli 
arbetslösa jämfört med ungdomar med utbildning. 
 
I Katrineholm ligger fokus på de ungdomar som är inskrivna i åk 9 upp till åk 3 på 
gymnasiet och som är i riskzonen för att inte påbörja alternativ inte fullfölja 
gymnasiet. 
 
Mer information finns på Katrineholms kommuns hemsida, 
http://www.katrineholm.se/Barn-och-utbildning/Grundskola/Projekt/jagmed/  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S) och 
Martin Edgélius (M). 
 
Utskottet tackar för informationen. 
___________________ 
 
 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

http://www.katrineholm.se/Barn-och-utbildning/Grundskola/Projekt/jagmed/
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§ 3 

Rapport från råden  
Ordförande i Handikapprådet Anneli Hedberg (S) rapporterade från senaste 
sammanträdet.  
 
Ordförande i Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK) Ulrica Truedsson (S) 
rapporterade från senaste BROSK-sammanträdet. 
 
Minnesanteckningarna från Handikapprådet och BROSK läggs till handlingarna. 
___________________ 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 4 

Undertecknande av Den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå (CEMR)  (KS/2017:53)  
Folkhälsoutskottets beslut 
1. Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunen 

undertecknar den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR). 
 
2. Kommunledningsförvaltningen föreslås få i uppdrag att ta fram en 

handlingsplan för jämställdhet för beslut i kommunfullmäktige juni 2018.  
 
Sammanfattning av ärendet 
År 2010 antog Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun ett nytt styrsystem, ett 
jämställdhetsintegrerat styrsystem. I enlighet med styrsystemet påbörjades det 
långsiktiga arbetet med att integrera jämställdhet i kommunens verksamheter, i 
planering, genomförande och uppföljning. Ett pågående arbete som kräver uthållighet 
och medvetenhet för att förändringarna ska bli hållbara över tid. Som ett led i arbetet 
med att stärka och utveckla en jämställd service och resursfördelning samt ett 
jämställt bemötande har folkhälsoutskottet givit kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förslag på undertecknande av CEMR deklarationen.  
(2015-11-02, § 24 och 2016-06-08, § 10) 
 
Ärendets handlingar 
• Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2017-02-02 
• Den europeiska deklarationen för jämställdhet  

 
Överläggning 
Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Martin 
Edgélius (M) och Ulrica Truedsson (S). 
 
___________________ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akt 
 
 

 
 

 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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