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FHN § 62 Dnr 2020-00086  
 
Internkontroll - Arbetsmiljösituation vid 
sammanslagning av förvaltningar 
 

Sammanfattning av ärendet 
I folkhälsonämndens internkontrollplan för 2021 är ett av de 

nämndspecifika områdena arbetsmiljösituationen vid sammanslagning av 

förvaltningar. Underlaget utgörs dels av samverkansprotokoll, 

minnesanteckningar från stab-, lednings- och arbetsplatsträffar, resultat 

från HME- undersökning och intervju med folkhälsoförvaltningens 

skyddsombud.  

 

Den samlade bedömningen är att folkhälsoförvaltningen arbetat aktivt 

med arbetsmiljöfrågan kopplat till sammanslagningen och vidtagit 

lämpliga åtgärder därefter. Det går att se en ökad arbetsbelastning för ett 

fåtal personer samt en otydlighet i ansvarsfördelningen över vissa 

uppgifter som kommer över från samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga 

ytterligare åtgärder bedöms därmed nödvändiga.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 16 maj 2021 

Internkontrollplan 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner kontroll och analys av 

arbetsmiljösituationen vid sammanslagning av förvaltningar som mål i 

internkontrollplan 2021  

 

 

Expedieras till 

Kommundirektör 

HR-chef 
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FHN § 63 Dnr 2020-00087  
 
Uppföljning av vikariehantering inom 
folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan den 1 oktober år 2020 ansvarar folkhälsoförvaltningen för 

vikariehantering inom kost - och städverksamheterna. Vikariehanteringen 

låg tidigare på bemanningsenheten inom kommunstyrelsens förvaltning.  

 

En uppföljning har genomförts vilket visar att utförandet av 

vikariehanteringen sker utifrån den tidigare planerade strukturen och att 

vikariehanterarna upplever det utökade uppdraget som positivt. 

Uppdraget för vikariehanteringen och därmed vikariehanterarna har dock 

utökats efterhand vilket innebär ett behov av utökad tid för utförande. 

Detta för att kunna säkerhetsställa kvalitet på utförd tjänst och en god 

arbetsmiljö för vikariehanterarna. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner rapportering över uppföljning av 

folkhälsoförvaltningens vikariehantering 

 

 

 

Skickas till 

Enhetschefer kost och städ 

HR-chef 
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FHN § 64 Dnr 2021-00064  
 
Hälsoekonomisk beräkning - Rymden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga är ett sätt att försöka 

förhindra att barn och unga drabbas av utanförskap. Dessa insatser kostar 

men kan också vara de mest lönsamma investeringar som samhället kan 

göra.  

 

En hälsoekonomisk beräkning för stödverksamheten Rymden har 

genomförts genom beräkningsverktyget KAMSO. Beräkningen visar att 

Rymden som insats utifrån ett samhällsperspektiv är kostnadsbesparande. 

Vid en projektframgång på 15 % visar resultatet att individerna 

tillsammans ur ett livsloppsperspektiv skulle vinna 8,3 goda år. Det 

innebär att hälsoeffekterna som uppstår motiverar insatsens kostnad.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Hälsoekonomisk beräkning - Rymden 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner rapportering av hälsoekonomisk 

beräkning avseende verksamheten Rymden. 

 

2. Folkhälsonämnden skickar rapporten till socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen för kännedom. 

 

 

 

Skickas för kännedom till  

Socialnämnd 

Barn – och utbildningsnämnd 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 65 Dnr 2021-00027  
 
Förhandsinbjudan till Folkhälsokonferens 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna och ansvara för utveckling 

av Karlskoga och Degerfors folkhälso- och barnrättsarbete med 

utgångspunkt från nämndens reglemente. För att stärka 

utvecklingsarbetet inom nämndens ansvarsområde samt öka 

tvärsektoriell samverkan görs exempelvis årliga folkhälsokonferenser. 

Konferensen 2021 är den 17:e i ordningen som arrangeras av 

folkhälsonämnden.  

 

Folkhälsonämnden bjuder in till en heldagskonferens den 22 oktober 

2021. Konferensen ingår enligt tidigare beslut som en ordinarie 

samverkansdag inom ramen för folkhälsonämndens ledamöter samt 

tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention (TväR). Respektive 

nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive ledamöters deltagande. 

Konferensdeltagare bjuds på lunch och fika. Kostnadsfri medverkan.  

Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. Program med 

anmälningslänk fastställs och sprids efter sommaren.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 maj 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden bjuder in nämnder, styrelser i Karlskoga och 

Degerforskommuner att delta i folkhälsokonferensen den 22 oktober 

2021. 

2. Respektive nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive ledamöters 

deltagande. 

3. Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Karlskoga och 

Degerfors som underlag för egna beslut om deltagande vid 

folkhälsokonferens 2021 

Ledamöter i Tvär  
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FHN § 66 Dnr 2021-00052  
 
Yttrande på förslag på Revidering av reglemente för 
Lokala brottsförebyggande rådet 
Karlskoga/Degerfors (LokBrå) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 september 2020 i § 30 

beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor att revidera 

reglemente för Lokala brottsförebyggande rådet utifrån de bedömningar 

som lyfts i Rapport Översyn av råd, utskott och arbetsgrupper. 

Revidering av reglementet ska lämnas till kommunfullmäktige för beslut 

senast i september 2021.  

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram förslag till nytt 

reglemente och Folkhälsonämnden har att yttra sig över detta.    

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 4 juni 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-02-22 § 6 

Förslag till reglemente för Lokala Brottsförebyggande rådet 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 19 januari 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden antar yttrande över förslag till revidering av 

reglemente för Lokala brottsförebyggande rådet   

 

2. Folkhälsonämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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FHN § 67 Dnr 2021-00055  
 
Yttrande på förslag på Revidering av reglemente för 
Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention 
(TväR) 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 14 september 2020 i § 30 

beslutat att uppdra till kommunstyrelsens ledningskontor att revidera 

reglemente för Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention 

(TväR) utifrån de bedömningar som lyfts i Rapport Översyn av råd, 

utskott och arbetsgrupper. Revidering av reglementet ska lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut senast i september 2021.  

 

Kommunstyrelsens ledningskontor har tagit fram förslag till nytt 

reglemente. Folkhälsonämnden föreslår följande formulering som 

förtydligande av reglementet. ”Representanter som utses från 

intresseorganisationer, föreningar och myndigheter ska vara politiskt, 

demokratiskt eller motsvarande valda, och ha en tydlig koppling till 

rådets områden”. I övrigt tillstyrker folkhälsonämnden förslag till 

reglemente. 

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 17 maj 2021 

Protokollsutdrag KSAU 2021-02-22 § 9 

Kommunstyrelsens ledningskontors Förslag till reglemente för 

Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention  

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse 5 februari 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden antar yttrande över förslag till revidering av 

reglemente för Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention 

(TväR) 

2. Folkhälsonämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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FHN § 68 Dnr 2020-00060  
 
Slutrapport - Barns rätt till sin rätt 
 

Sammanfattning av ärendet 
FN:s konvention om barnets rättigheter har inkorporerats i svensk lag och 

samtliga kommuner ansvarar för att tillgodose barnets rättigheter. Alla 

barn har rätt till kunskap om sina rättigheter. Medvetenhet om sina 

mänskliga rättigheter bidrar till att stärka och skydda individen i sin 

vardag. Genom att barnet själv kan identifiera situationer där 

rättigheterna kränks, förmåga att delta i beslut som påverkar deras liv och 

respekt för andras rättigheter.   

 

Slutrapporteringen för projektet presenterar projektets genomförande och 

resultat. Projektet har bidragit till att fler barn känner till sina rättigheter. 

Det krävs fortsatt systematiskt arbete för att säkerställa att kommunerna 

tillämpar denna rättighet i praktiken för alla barn.  

 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna slutrapportering Barns rätt till sin 

rätt.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 14 maj 2021 

Slutrapportering Barns rätt till sin rätt 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner slutrapportering Barns rätt till sin rätt 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Karlskoga 

Kommunstyrelsen Degerfors 
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FHN § 69 Dnr 2018-00078  
 
Information - Koll på cannabis 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Palm, folkhälsoutvecklare, informerar om kampanj Koll på 

cannabis    
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FHN § 70  
 
Information: Barnrättsguiden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Palm, folkhälsoutvecklare, informerar om Barnrättsguiden 

 

Yrkanden 
Martin Hårsmar yrkar att ”1. en politisk referensgrupp utses att driva 

arbetet med lansering av Barnrättsguiden. 2. Samhälle- och 

serviceförvaltningens kommunikatör är sammankallande för gruppen. 3. 

Deltagare i gruppen ska vara Eje Johansson (V), Amanda Lindgren (M) 

och Pontus Quick (L). 4. Arvode och andra ersättningar kan utgå efter 

begäran av den förtroendevalde.” 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställde det egna yrkandet under proposition och fann att 

nämnden biföll yrkandet. 

 

Beslut 
1. En politisk referensgrupp utses att driva arbetet med lansering av 

Barnrättsguiden.  

2. Samhälle- och serviceförvaltningens kommunikatör är 

sammankallande för gruppen.  

3. Deltagare i gruppen ska vara Eje Johansson (V), Amanda 

Lindgren (M) och Pontus Quick (L). 

4. Arvode och andra ersättningar kan utgå efter begäran av den 

förtroendevalde. 

 

 

Skickas till  

Kommunikatör 

Referensgruppen 
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FHN § 71  
 
Information - Ditt nej spelar roll 
 

Sammanfattning av ärendet 
Johanna Palm, folkhälsoutvecklare, informerar om kampanj Ditt nej 

spelar roll.      
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FHN § 72 Dnr 2020-00080  
 
Information: Specialkost inom förskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost, informerar om specialkost 

inom förskolan.      
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FHN § 73  
 
Rapport från kommunikationspraktikant Karolina 
Åkesson 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationspraktikant Karolina Åkesson rapporterar från sin 

praktiktid på folkhälsoförvaltningen.      
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FHN § 74  
 
Rapport från ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare och Adam Granqvist från 

ungdomsfullmäktige, rapporterar från ungdomsfrågor      
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FHN § 75  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar rapporterar från Partnerskapet 

Örjan Andersson rapporterar från specifika samverkansrådet 

Martin Hårsmar rapporterar från LokBrå    
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FHN § 76  
 
Information från folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

 Folkhälsoförvaltningen upphör i existeraden form 1 juni och 

uppgår i Samhälle och serviceförvaltningen. Den grafiska profilen 

med logotyp är under utredning. Sammanslagningen påverkar inte 

verksamheternas arbetssätt. 

 Uppföljning på plan för heltid 

 Uppföljning på arbetsmiljöplan 

 HME-handlingsplan 

 Samverkansgruppen 
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FHN § 77 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
KF 2021-04-27  § 79 Årsredovisning 2020  

KF 2021-04-27  § 80 Ansvarsfrihet för år 2020 för kommunstyrelsen och 

nämnder 

KF 2021-04-27 § 85 Utredningsuppdrag - Samverkan med andra 

kommuner och Region Örebro län avseende att utveckla samverkan kring 

vård och omsorg i västra länsdelen 

KS 2021-05-04  § 90 Översiktsplan Karlskoga 2024 

Protokoll Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) 2021 

KSAU 2021-05-10  § 30 Information om yttranden avseende 

folkhälsonämndens reglemente 

 

 

 

 


