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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Onsdagen den 14 april 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08:00  

Beslutande Martin Hårsmar (M), Ordförande 

Örjan Andersson (S), 1:e vice ordförande 

Åke Andersson (S), 2:e vice ordförande 

Malin Almén Jonsson (M) 

 

Pontus Quick (L) 

Filka Zaharieva Mitev (S) 

Lena Hagström (S) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 
Anita Bohlin-Neuman (V) för Eje Johansson (V) 

Amanda Lindgren (M) för Ann-Catrin Örtkvist (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare Maria Nyberg (V) 

Ingela Sundberg (M) 

 

 

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Alexander Blomqvist, nämndsekreterare 

Jörgen Skog, HR-chef § 37 

Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost § 38 

Mia Wiremalm, ekonom § 39 

Camilla Jern, kvalitetsledare § 40 

Cecilia Ljung, folkhälsochef § 44 

Ida Varg, folkhälsoutvecklare § 45 

Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare § 46 

 

Utses att justera Lena Hagström  

Justeringens plats och tid Folkhälsoförvaltningen, 19 april 2021 
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 37-49 

 Alexander Blomqvist  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Lena Hagström  
 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-14 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-19 Datum då anslaget tas ned 2021-05-10 

Förvaringsplats för protokollet Folkhälsoförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Alexander Blomqvist  
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FHN § 37 
 
Information om organisationsförändring  

Sammanfattning av ärendet 
Jörgen Skog, HR-chef, informerar om organisationsförändring.      
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FHN § 38  
 
Information: Tillitsbaserad styrning och ledning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Lundgren och Maria Sjödahl Nilsson, 

verksamhetschef kost, informerar om förvaltningens arbete med 

tillitsbaserad styrning och ledning kopplat ledarskap.     
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FHN § 39 Dnr 2021-00004  
 
Ekonomisk månadsrapport med 
verksamhetsrapporter mars 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämndens reglementen har 

granskats inför kommande beslut om reviderade reglementen av 

kommunfullmäktige. Då den sammanslagna förvaltningen, där Karlskoga 

som värdkommun har fler ingående uppgifter än tidigare, är 

förtydligandena i reglementena absolut nödvändiga. Båda nämndernas 

reglementen har därför förtydligats avseende nämndernas uppgifter och 

de har formulerats om för att klargöra gränsdragning mellan olika 

nämnders ansvarsområden. Förtydligandena beskriver de uppgifter som 

idag hanteras av respektive förvaltning och innebär inte några nya 

uppgifter.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 april 2021  

Ekonomisk månadsrapport med verksamhetsrapport mars 2021    

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport med 

verksamhetsrapport mars 2021   

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 40 Dnr 2021-00008  
 
Promenadfråga - Äldreplan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Som en stående punkt på folkhälsonämndens sammanträden återfinns 

promenadfrågan, där ledamöterna ges möjlighet att diskutera aktuella 

frågor samtidigt som de promenerar.  

 

Dagens promenadfråga har anknytning till Karlskogas fullmäktigemål 5, 

ett gott åldrande. Samt till Degerfors fullmäktigemål 2, äldres hälsa. 

Äldres hälsa inkluderas även i flera av folkhälsonämndens egna mål för 

2021-2023. 

 

Det blir allt fler äldre i samhället som lever allt längre. Det ställer höga 

krav på kommunerna att formulera en långsiktig strategi för att kunna 

möta framtida behov för de äldres. En del i att känna sig trygg är att veta 

vad man kan förvänta sig av samhället när man blir äldre. En äldreplan 

syftar till att blicka framåt och ange en viljeinriktning om hur det är att 

bli äldre i kommunen. Planen ska vara ett stöd i arbetet med att utveckla 

kommunen för att möta behov som finns för ett gott åldrande, med god 

livskvalitet och hälsa. Ett gott åldrande inkluderar flera områden så som 

boendeformer, hälsofrämjande och förebyggande insatser och aktiviteter, 

delaktighet och inflytande, psykisk och social hälsa med mera.  

 

Promenadfråga 

Vilka områden tycker du behöver inkluderas i en kommunövergripande 

äldreplan? Motivera dina val av områden. 

 

Följande noteras 

Det finns behov av ett samlat digitalt stöd  

En diskussion för gränsdragning för vem som kan räknas som äldre 

En äldreplan bör vara individanpassad då många tidigare ansatser utgått 

från att alla som räknas som äldre har samma intressen. 

Insatser bör ske i samråd med brukare och inte som en aktivitetsplan. 

En medvetenhet om alkoholkonsumtion bland äldre. 

Förstärkning av arbete för att stärka känslan av sammanhang. 

Det finns ett kunskapsglapp gällande äldres sexualhälsa. 

Det behövs en ekonomisk förstärkning för äldres aktiviteter. 

Våld i nära relation har ökat för kvinnor över pensionsgräns  
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FHN § 41 Dnr 2020-00083  
 
Svar på planeringsförutsättningar - Mål och budget 
2022-2024  
 

Sammanfattning av ärendet 
Budgetberedningarna i Karlskoga och Degerfors, har gått igenom 

verksamhetsresultat och ekonomiskt resultat på både 

kommunövergripande nivå och på styrelse/nämndnivå för 2020.  

Samråd har genomförts mellan kommunerna inom ramen för 

budgetprocessen. Med det som utgångspunkt har kommunstyrelsens 

arbetsutskott i Karlskoga, som värdkommun för samverkan, utarbetat 

förslag på drift- och investeringsramar samt formulerat några uppdrag.  

Folkhälsonämnden har haft workshop och dialog om planerings-

förutsättningar för folkhälsonämndens mål och budget 2022 - 2024.  

Folkhälsonämnden ser positivt på förslaget till modell för löneöversyn då 

köp/säljmodellen redan innebär kostnadsbudgetering och ytterst få 

möjligheter att öka priser för att täcka sina egna kostnader.  

 

Folkhälsonämnden ser positivt på förslaget till finansiering för 

Ungdomens Hus men ser också att det kan vara svårt att få extern 

finansiering i den omfattningen som krävs på så kort tid. 

Folkhälsonämnden föreslår därför att kommunbidraget är 2,5 mnkr år 

2022 istället för 2,0 mnkr. 

 

Folkhälsonämnden föreslår att nämnd och stabsverksamhetens kostnader 

bryts ut från köp- och säljmodellen för att få ett mer rättvisande pris på 

vad kost och städ faktiskt kostar.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 5 april 2021 

KSAU förslag på drift- och investeringsbudget 2022 – 2024  

med bilaga 1, 2, 4   
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Jäv 
Amanda Lindgren anmälde sig som jävig. Ingela Sundberg (M) ersatte 

under beslutet. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden beslutar att lämna svaret om 

planeringsförutsättningar 2022 - 2024 till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

 

2. Folkhälsonämnden beslutar att godkänna föreslagen 

investeringsbudget. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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FHN § 42 Dnr 2020-00029  
 
Bildande av självförvaltningsorgan för 
ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden beslutade den 15 april 2020 § 44, att föreslå 

kommunfullmäktige att Ungdomsfullmäktige organiseras som ett 

självförvaltningsorgan under folkhälsonämnden. Kommunstyrelsen har 

den 12 januari 2021 § 11, beslutat återremittera till folkhälsonämnden, att 

komplettera med ekonomisk analys avseende administration, 

sekreterarskap, revision och tidskostnader. Finansiering av de eventuella 

kostnaderna ska förtydligas. 

 

Självförvaltningsorganet bildas under Folkhälsonämnden och har därför 

har inget eget revisionsansvar. Inga tillkommande kostnader uppstår då 

förändringarna kring självförvaltningsorgan sker inom befintlig 

verksamhet och ramtilldelning.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 25 februari 2021 

Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2021 § 11 

Folkhälsonämndens protokoll den 15 april 2020 § 44  

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden antar svar på återremiss om förtydligande 

gällande finansiering vid ett bildande av ett 

självförvaltningsorgan för ungdomsfullmäktige. 

 

2. Folkhälsonämnden lämnar svaret att inga tillkommande kostnader 

uppstår då förändringarna kring självförvaltningsorgan sker inom 

befintlig verksamhet och ramtilldelning. 

 

3. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

Ungdomsfullmäktige organiseras som ett självförvaltningsorgan 

under folkhälsonämnden.  

 

 

 

Skickas till  

Kommunstyrelsen 
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FHN § 43 Dnr 2020-00124  
 
Revidering av folkhälsonämndens reglemente 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram ett förslag till 

reglemente för styrelse och nämnder i mars 2019. Förslaget har ett 

upplägg som skiljer sig från folkhälsonämndens nuvarande reglemente, 

men har i alla väsentliga delar samma innehåll. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott i Karlskoga har beslutat att skicka förslag till reviderat 

reglemente till folkhälsonämnden för yttrande.  

 

Då folkhälsonämndens förvaltning innebär en sammanslagen förvaltning, 

där Karlskoga som värdkommun har fler ingående uppgifter än när 

folkhälsoförvaltningen fanns, är förtydligandena i reglementet absolut 

nödvändiga. Folkhälsonämndens reglemente har därför förtydligats 

avseende nämndens uppgifter och formulerats om för att klargöra 

gränsdragning mellan olika nämnders ansvarsområden. Förtydligandena 

beskriver de uppgifter som idag hanteras av folkhälsoförvaltningen och 

innebär inte några nya uppgifter.  

 

Folkhälsonämnden är en gemensam nämnd mellan Karlskoga och 

Degerfors. Enligt kommunallagen måste då ett likalydande reglemente 

beslutas i kommunfullmäktige i båda kommunerna.    

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens förslag till reglemente för folkhälsonämnden 

Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2021 

Kommunstyrelsens förslag till reglemente för folkhälsonämnden    

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden antar yttrande om revidering och medföljande 

förslag till reviderat reglemente för folkhälsonämnden. 

 

2. Folkhälsonämnden skickar yttrande om reviderat reglemente och 

medföljande förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott inför 

beslut av kommunfullmäktige.  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beslut i Kommunfullmäktige 

i båda kommunerna 
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FHN § 44 Dnr 2021-00056  
 
Samverkansdokument Degerforsmodellen 2021-2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansdokumentet för Degerforsmodellen anger underlag för 

styrning, struktur och ledning av samverkansarbetet för åren 2021 - 2023. 

Syftet med dokumentet är att tydliggöra strukturer och sammanhang för 

samverkan kring familjestöd och stöd till barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. Ansvariga för dokumentet och revidering av detsamma är 

styrgruppen för Degerforsmodellen. Ansvarig för verkställandet är 

samtlig personal som är involverad i Degerforsmodellen.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 26 mars 2021  

Samverkansdokument Degerforsmodellen 2021 - 2023  

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Samverkansdokument Degerforsmodellen 

2021 - 2023  

 

 

 

Skickas till 

Styrgrupp för Degerforsmodellen 

Socialnämnden 

Kultur- och utbildningsnämnden 

Gymnasienämnden 

Kommunstyrelsen  
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FHN § 45 Dnr 2021-00057  
 
Aktivitetsplan psykisk hälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 december 2016 beslutade kommunfullmäktige i Karlskoga att 

bifalla en motion om att införa en kommunal handlingsplan för 

suicidprevention. Motionen som inkom 2016 resulterade i en 

handlingsplan och aktivitetsplan. Båda dokumenten gällande mellan 

2017–2020 och i samband med genomförandet av aktiviteter i planen har 

arbetet med psykisk hälsa integrerats i Karlskoga kommuns 

folkhälsopolitiska program för jämlik och jämställd hälsa.  

 

Under 2020 reviderades Karlskoga kommuns folkhälsopolitiska program 

för jämlik hälsa. Programmet är godkänt och gäller för perioden 2020–

2024. I denna framgår det att Karlskoga kommun ska fortsätta prioritera 

och arbeta för att främja en god psykisk hälsa och minska suicid. En 

aktivitetsplan med prioriterade områden för det folkhälsopolitiska 

programmet kommer att tas fram för 2021 – 2024. 

 

En slutrapport avseende aktivitetsplan för att förebygga självmord/suicid 

och öka psykisk hälsa, Karlskoga kommun 2017 – 2020, har 

sammanställts. Slutrapporten har presenterats för Karlskoga 

kommunledningsgrupp som godkänt slutredovisningen. 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna avslutad aktivitetsplan för att 

förebygga självmord/suicid och öka psykisk hälsa, Karlskoga kommun 

2017 – 2020. Folkhälsonämnden lämnar slutrapporten till 

kommunfullmäktige som redovisning av åtgärder för att förebygga 

självmord/suicid och öka psykisk hälsa. 

 

Fortsatt arbete inom området sker inom ramen för Karlskoga kommuns 

folkhälsopolitiska program för jämlik och jämställd hälsa.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 26 mars 2021  

Aktivitetsplan för att förebygga självmord/suicid och öka psykisk hälsa, 

Karlskoga kommun 2017 – 2020.  

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslås godkänna avslutad aktivitetsplan för 

att förebygga självmord/suicid och öka psykisk hälsa, Karlskoga 

kommun 2017 – 2020.  
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2. Folkhälsonämnden lämnar slutrapporten till kommunfullmäktige 

som redovisning av åtgärder för att förebygga självmord/suicid 

och öka psykisk hälsa. Fortsatt arbete inom området sker inom 

ramen för Karlskoga kommuns folkhälsopolitiska program för 

jämlik och jämställd hälsa.   

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige    
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FHN § 46  
 
Rapport från ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare, informerar nuläge för 

Ungdomens hus.   
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FHN § 47  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar (M) rapporterar från utbildning Trygg och säker, för 

brottsförebyggande arbete. 

 

Martin Hårsmar (M) informerar om ny lag om myndigheters 

tillgänglighet som förväntas träda i kraft 2025.      
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FHN § 48  
 
Information från folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

 

Coronarestriktioner och rutiner kring detta 

Konverteringar med anledning av lagändring för LAS 

Nuläge sammanslagning 

Översyn av it-system    

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-14 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 49 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
KSAU 2021-03-05 § 14 Byte av namn Serviceförvaltningen 

KF 2021-03-02  § 24 Begäran om entledigande från Christina 

Gustavsson (S) 

Kommunala pensionärsrådet sammanträde 2021-02-23 – Protokoll 

KF 2021-03-02  § 35 Äskande om tillfälliga ekonomiska medel till 

Socialnämnden 

KS 2021-03-09  § 54 Utredningsuppdrag - Samverkan med andra 

kommuner och Region Örebro län avseende att utveckla samverkan kring 

vård och omsorg i västra länsdelen 

KS 2021-03-09  § 59 Avslut av samverkansavtal – gymnasienämnden 
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