
FLAKÖP142 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

1 (4)

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

Sammanträdesdatum

2019-04-03

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande

Justerare

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Margaretasalen, Medborgarhuset, klockan 10:00-16:10
Ajournering klockan 12:00-13:00

Karola Svensson (C), ordförande
Dan Gabrielsson (S), 1:e vice ordf.
Pema Malmgren (M), tjänstg. ers.
Dan Hovskär (KD)
Arild Svensgam (SD), tjänstg. ers.,
del av § 6-7, kl. 10:10-16:00
Ingvar Bergman (S)

Johanna Svensson (S)
Ingrid A. Jarlsson (M)
Wanja Wallemyr (C)
Marita Ljus (SD)
Susanne Larsson (S)
Erik Kyrkander (V)

Katarina Andersson, kommundirektör
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling
Edvin Ekholm, chef för hållbar kommunikation
Catharina Ungh, kommunstrateg
Maria Åhman, folkhälsostrateg
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Maria Olsson, avdelningschef, individ- och familjeomsorgen
Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare
Per -Erik Källström, drogförebyggande samordnare
Peter Löfholm, verksam hetschef, arbetsmarknadsenheten, § 7
Torbjörn Lindgren, avdelningschef, fritidskontoret
Karin Aldån, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen, § 7
Karoline Svensson, kulturstrateg
Per Larsson, komnnunutvecklare, § 7
Kennert Orlenius, professor, Högskolan i Borås

Ingrid A. Jarlsson (M)
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Ett socialt hållbart Falköping — En utmaning som
kommer ta tid

Information

Kennert Orlenius, professor vid Högskolan i Borås, informerar om den
följeforskning som har bedrivits i Falköpings kommun kring social
hållbarhet. Kennert Orlenius beskriver också det strategiska och
systematiska arbete som har lett fram till att kommunstyrelsens utskott
för social hållbarhet inrättades i början av år 2019.

Justerarnas signaturer

7
Protokollsutdraget bestyrks



F,aLKÖP!14.2
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet

§ 7

Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(4)
Sammanträdesdatum
2019-04-03

Workshop om utskottets uppdrag och utmaningar

Information

Tjänstepersoner från Falköpings kommuns olika förvaltningar informerar om
nuläge och utmaningar för att skapa ett socialt hållbart Falköping. Utgångs-
punkten är de fem fokusområdena som är utpekade inom målet "Ett socialt
hållbart Falköping" i kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2019.

Bar n, unga, familj  och hälsa
Maria Olsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, och Karin
Aldén, utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen informerar.

Tr ygghet
Maria Olsson, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen, Bengt
Nilsson, säkerhetssamordnare och Per -Erik Källström, drogförebyggande
samordnare informerar.

Utbildning och sysselsät tning
Peter Löfholm, verksamhetschef, arbetsmarknadsenheten, Karin Aldén,
utvecklingsstrateg, barn- och utbildningsförvaltningen, Karoline Svensson,
kulturstrateg och Torbjörn Lindgren, avdelningschef, fritidskontoret,
informerar.

Demokr at i, inflytande och social sammanhållning
Karoline Svensson, kulturstrateg, Edvin Ekholm, chef för hållbar
kommunikation och Per Larsson, kommunutvecklare, informerar.

Fysisk miljö och bostadsmiljö
Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling, Catharina Ungh, kommunstrateg,
och Torbjörn Lindgren, avdelningschef, fritidskontoret, informerar.

Workshop

Efter informationen förs en gemensam dialog kring de utmaningar som har
synliggjorts och vad som är utskottets uppdrag i det kommande strategiska
arbetet för att skapa ett socialt hållbart Falköping.

Dialogen kommer att fortsätta vid utskottets nästa sammanträde.
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