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Plats och tid  Ateljén, Vasavägen 16 Katrineholm, kl 10:00 – 11:30 
 

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

 

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

 

Ersättare  Karin Frisk (S), Bo Sivars (M) 

 

Övriga  
deltagande  Nämndsekreterare Emma Fälth 

 

Utses att justera Johan Söderberg 

 

Justeringens  
plats och tid Stadshuset Gröna Kulle 2017-11-17 

Underskrifter 

Sekreterare ………………………………… Paragrafer  §15 - §19 
Emma Fälth  

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

Johan Söderberg  
BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Folkhälsoutskottet  Paragrafer §15 - §19 
 

Sammanträdes  
datum 2017-11-15 
 

Datum för 
anslags  
uppsättande 

2017-11-17 
 

Datum för anslags  
nedtagande 

2017-12-12 

 

Förvaringsplats 
av protokollet 

Kommunledningsförvaltningen Katrineholm  
 
Underskrift 

 
 
 
 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 15 

Fastställande av dagordning  
Dagordning 
Utsänd dagordning godkänns och fastställs. 
___________________ 
 
 
 

 
 
  

--- 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 16 

Invärlds/omvärldsbevakning - Liv&Hälsa - Ung  
Vid dagens sammanträde presenterar statistiker Anna Ekholm Katrineholms resultat 
från enkäten Liv & Hälsa – ung.  
 
För att veta mer om undersökningen samt för att ta del av enkäterna och svaren, besök 
landstingets hemsida på https://www.landstingetsormland.se/lhu.  
 
Yttrande 
Under informationspunkten yttrar sig Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), Inger 
Fredriksson (C), Ulrica Truedsson (S), Pat Werner (S) och Bo Sivars (M). 
 
Folkhälsoutskottet tackar för presentationen. 
___________________ 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 

 

https://www.landstingetsormland.se/lhu
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§ 17 

Rapport från råden - Minnesanteckningar från BROSK 
2017-09-22  
Ordförande i brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK) Ulrica Truedsson (S) 
rapporterade från senaste BROSK-sammanträdet. 
 
Minnesanteckningarna från BROSK läggs till handlingarna. 
___________________ 
 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 18 

Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå  (KS/2017:53)  
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsoutskottet beslutar att handlingsplanen kompletteras med ett 

förtydligande att de inskickade yttrandena har behandlats i samtliga nämnder. 
 
2. Ansvarig nämnd i artikel 24 ändras till samtliga. 
 
3. Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta förslaget till handlingsplan för CEMR. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020, som kommunstyrelsen fattade 
beslut om den 25 april 2017 §83, gavs ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder enligt 
följande: 
 
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-deklarationen 
som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande handlingsplan för 
jämställdhet som ska tas fram med anledning av att Katrineholms kommun har 
undertecknat CEMR-deklarationen. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättade utifrån nämndernas prioriteringar ett 
förslag till handlingsplan vilket skickades ut på remiss till kommunens samtliga 
nämnder. I förslaget prioriteras de artiklar som två eller fler nämnden har pekat ut 
som prioriterade.  
 
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta 
utvecklingen av Katrineholms kommuns arbete med Genusmedveten styrning och är 
att betrakta som ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med 
Genusmedveten styrning utgår redan från de delar som anges i deklarationen. 
Deklarationen ger oss bredare samverkansytor och möjlighet till ytterligare 
erfarenhetsutbyte. Deklarationen förväntas inte innebära att ytterligare resurser ska 
avsättas. 
 
Handlingsplanen innefattar 13 artiklar vilka är uppdelade i mål som i sin tur har 
brutits ned till åtgärder. Samtliga artiklar har två eller fler ansvariga nämnder och i 
vissa fall redovisas exempel på pågående åtgärder. Mer ingående redovisningar av 
åtgärderna beskrivs vid den årliga uppföljningen i samband med delårs- och 
årsredovisning. Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan 
har antagits. 

  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Ärendets handlingar 
• Förslag till handlingsplan för CEMR-deklarationen 
• Tjänsteutlåtande från vård- och omsorgsförvaltningen daterad 2017-10-06 
• Delegationsprotokoll från Viadiaktnämnden daterad 2017-10-25 §6 
• Tjänsteutlåtande från bildningsförvaltningen daterad 2017-10-27 
• Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen daterad 2017-10-31 
• Delegationsprotokoll från socialnämnden daterad 2017-10-31 §3 
• Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2017-11-07 
 
Yrkande 
Inger Fredriksson (C) yrkar tillägg med att handlingsplanen kompletteras med ett 
förtydligande att de inskickade yttrandena har behandlats i de olika nämnderna samt 
att ansvarig nämnd i artikel 24 ändras till samtliga. 
 
Beslutsgång 
Vid ställd proposition på Inger Fredrikssons (C) ändringsyrkanden tillsammans med 
förvaltningens förslag till beslut finner ordföranden att utskottet bifaller desamma. 
___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akt 
 
 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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§ 19 

Sammanträdesdagar 2018 - Folkhälsoutskottet  
(KS/2017:496)  
Folkhälsoutskottets beslut 
Folkhälsoutskottet beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdesdagar 2018 för 
folkhälsoutskottet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 
2018 för folkhälsoutskottet. Enligt förslaget sammanträder utskottet onsdagar klockan 
10:00 följande datum: 
 

Månad FU 

onsdagar 

kl. 10:00 

januari  

februari 7 

mars  

april 4 

maj 9 

juni  

juli  

augusti  

september 12 

oktober  

november 14 

december  

___________________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Akt 

Ordförandens sign Justerandes sign 
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