
 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (14) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-12 

 

 

  

 
Plats och tid Onsdagen den 12 maj 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, och via teams 

klockan 08:00-11:00. Mötet ajournerades mellan 09:00-09:15 

 Beslutande Martin Hårsmar (M), Ordförande 

Åke Andersson (S), 2:e vice ordförande 

Pontus Quick (L) 

Filka Zaharieva Mitev (S) 

Lena Hagström (S) 

 

Örjan Andersson (S), 1:e vice 

ordförande 

Eje Johansson (V) 

Malin Almén Jonsson (M) 

Tjänstgörande ersättare 

 
Christer Wallquist (KD) för Ann-Catrin Örtkvist (KD) 

 
Ej tjänstgörande ersättare Amanda Lindgren (M) 

Rania Abou Rabii (S) 

 

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Alexander Blomqvist, nämndsekreterare 

Mia Wiremalm, ekonom 

Mikael Nilsson, verksamhetschef städ 

Johanna Palm, folkhälsoutvecklare 

Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost 

Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare 

 

Utses att justera Eje Johansson  

Justeringens plats och tid Folkhälsoförvaltningen, 17 maj 2021 
 

Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 50-61 

 Alexander Blomqvist  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Eje Johansson  
 

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

Instans Folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2021-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-17 Datum då anslaget tas ned 2021-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Folkhälsoförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Alexander Blomqvist  
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FHN § 50  
 
Information: Resultat från HME-undersökning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Lundgren rapporterar resultat från HME-

undersökning. Folkhälsoförvaltningen har ett högt resultat i Karlskoga 

kommun.   
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FHN § 51 Dnr 2021-00004  
 
Ekonomisk månadsrapporter med 
verksamhetsrapporter 2021 
 

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 januari - april 2021    

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport med 

verksamhetsrapport mars 2021  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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FHN § 52 Dnr 2020-00086  
 
Internkontroll - Verksamhetsutveckling städ 
 

Sammanfattning av ärendet 
Covid-19 pandemin med lokal smittspridning i Karlskoga gick in i en 

andra våg under hösten 2020. Sedan dess har smittspridningen varit hög 

lokalt i Karlskoga vilket inneburit att städverksamheten fått planera om 

sin verksamhet och utfört fler extra insatser. 

Under hösten 2020 har folkhälsoförvaltningen tagit över bemanningen 

med timvikarier vilket inneburit ett stort implementeringsarbete där 

städverksamheten bidrar med enhetschefsstöd och vikariehantering. 

Den försenade löneprocessen 2020 genomfördes under hösten och 

löneprocess 2021 startade tidig vår. Planering av semestrar påbörjades 

redan i januari och har inneburit ytterligare planeringsinsatser. 

 

Av dessa anledningar önskar städverksamheten å det ödmjukaste att 

flytta redovisningen av internkontroll av verksamhetsutveckling städ till 

nämnden i oktober.  

 

Beslutsunderlag 
Städverksamhetens tjänsteskrivelse 12 april 2021   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden flyttar redovisningen av internkontroll av 

verksamhetsutveckling städ till folkhälsonämndens sammanträde i 

oktober.  
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FHN § 53 Dnr 2018-00105  
 
Promenadfråga - Barnrättskommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Karlskoga och Degerfors kommuner diplomerades som 

Barnrättskommuner under 2019-2021. Kommuner har nu fått erbjudande 

av UNICEF Sverige att genomgå en uppföljningsprocess med fokus på 

utveckling och förbättringar gjorda gällande implementering av 

barnkonventionen. Uppföljningen avgör om kommunerna fortsatt kan 

titulera sig som diplomerad barnrättskommun ytterligare två år 2021-

2023. 

 

Mål för arbetet med metoden Barnrättskommun  

1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen och efterlevs på 

alla nivåer.  

2. Barn kan påverka i frågor som är viktiga för dem.  

3. Barn kan delta i planering, utformning och utvärdering av den 

verksamhet som är avsedd för dem.  

4. Barn upplever trygghet i sin kommun.  

5. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn. 

 

Dagens promenadfråga handlar om Barnrättskommun utifrån 

folkhälsonämndens uppdrag.  

 

Nämnden ombeds diskutera: 

 På vilket sätt har folkhälsonämnden gjort skillnad för att stärka 

barnets rättigheter sedan diplomeringen för två år sedan?  

 Finns behov av mer information och kunskap om arbetsmetoden 

Barnrättskommun för att kunna driva och utveckla arbetet i 

samverkan? 

 I sådana fall, förslag på vad, hur och när?   

 

Följande noteras 

Ekonomiska perspektiv sätts ofta framför barnets perspektiv. 

Ett barnperspektiv är större än att tillfråga ungdomar om synpunkter, det 

behöver vara ett arbetssätt som präglas av delaktighet i hela processerna. 

Utveckling av kommunikationskanaler 

En utveckling av ungdomsfullmäktige att bli en större arena än 

synpunktsinhämtning. 

Uppdrag till folkhälsoförvaltningen, Johanna Palm, att redovisa på 

folkhälsonämnd i juni 2021 om praktisk skillnad före och efter införandet 

av arbetet kring barnkonventionen som lag. 
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FHN § 54 Dnr 2021-00054  
 
Revidering av reglemente för Sverigefinska rådet 
(SvFR) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har på uppdrag av kommunstyrelsens 

arbetsutskott gjort en översyn av samtliga råd, utskott och arbetsgrupper i 

kommunens förtroendemannaorganisation. Den 22 februari 2021 § 8 

beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förslag till 

reglemente till Sverigefinska rådet och samtliga nämnder i Karlskoga för 

yttrande.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 april 2021 

Förslag till reglemente för Sverigefinska rådet   

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner yttrande över förslag till reglemente för 

Sverigefinska rådet. 

2. Folkhälsonämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen 

arbetsutskott.  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 55 Dnr 2021-00039  
 
Kommunikationsstrategi Folkhälsonämnden 2021 - 
2022, Samhälle och serviceförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunikationspolicy Karlskoga, KF 2006.0127.  

och kommunikationspolicy Degerfors, KF 2018 15 § 88 Dnr 00138-

2018, ansvarar varje förvaltning för att upprätta en plan för 

kommunikation. Folkhälsonämndens kommunikationsstrategi 2021 - 

2022 fastställer kommunikationens betydelse som strategiskt verktyg.  

Planerad kommunikation är viktig för att uppnå Folkhälsonämndens mål 

och ska kopplas nära verksamheten. Proaktivt arbete är viktigt för att 

tidigt identifiera frågor som kan skapa frågor och/eller känslor.  

 

Folkhälsoförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen blir från 1 

juli 2021 den sammanslagna Samhälle och serviceförvaltningen. En 

reviderad kommunikationsplan har därför upprättats.  

 

Beslutsunderlag 
Reviderad kommunikationsstrategi FHN Karlskoga och Degefors  

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden antar Folkhälsonämndens reviderade 

kommunikationsstrategi 2021 - 2022.    

 

 

Skickas till 

Hemsida/Intranät 
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FHN § 56  
 
Rapport från vårens svinnmätningar 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost, rapporterar resultat från 

vårens svinnmätningar.   
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FHN § 57 Dnr 2019-00120  
 
Information: Projekt om Narkotikakartläggning via 
vattenprover 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Palm, folkhälsoutvecklare, informerar om projekt om 

Narkotikakartläggning via vattenprover samt dess koppling till intox-

arbetet.  
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FHN § 58  
 
Rapport från ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare, informerar nuläge om 

ungdomens hus och trainstation.   
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FHN § 59  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar (M), Åke Andersson (S) och Örjan Andersson (S) 

informerar från samråd om folkhälsonämnden 5 maj.   
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FHN § 60  
 
Information från folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

Process sammanslagning förvaltningar   
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FHN § 61 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
KS 2021-04-06  § 72 Ansökan från folkhälsonämnden från 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2021 avseende 

"Trainstation" 

KS 2021-04-06  § 73 Slutrapport av projekt Barnkonventionen som lag 

Protokoll TväR 2021-03-05 

KS 2021-04-06  § 75 Årsredovisning 2020 

KF 2021-03-30  § 56 Avslut av samverkansavtal – gymnasienämnden 

Information om länsgemensamma aktiviteter psykisk hälsa 

Policy förskolegårdar och skolgårdar i Karlskoga kommun, fastställd av 

KF 

KF 2021-04-27  § 82 Tilläggsäskande från samhällsbyggnadsnämnden 

avseende Björkbornsbron 

KF 2021-04-27 § 64 Begäran om entledigande från Filka Zaharieva 

Mitev (S) 

KF § 67 2021-04-26 Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna 

folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och 

Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2020 
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