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FHN § 1 Dnr 2020-00008  
 
Mål och budget 2021-2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden sammanställde sitt svar på planeringsförutsättningar 

för drift- och investeringsbudget för 2021-2023 inklusive uppdrag i april 

2020. Kommunfullmäktige har därefter tagit beslut om 

budgetförutsättningarna den 15 juni. Under hösten har budgetbesluten 

diskuterats och omsatts i Mål och Budget 2021 – 2023. 

 

Effektiviseringar har minskat förvaltningens kostnader enligt fattade 

beslut inom alla verksamhetsområden. Kostverksamhetens 

livsmedelskostnader har därefter ökats i enlighet med överenskommelse 

med kommunernas ekonomichefer. Personalkostnaden har räknats upp 

med schablon på 2 %. Verksamheten för vikarieförmedling har flyttats 

från KS till folkhälsonämnden och omsättningen har därmed ökat med 2 

200 tkr, budgetramen är 0 kr. Avskrivningarna har kompenserats i budget 

i förhållande till 2020 års nivå. I övrigt är samtliga andra kostnader i linje 

med 2020 års nivå.  

Budgetram för restaurangerna Solbringen och Bergmästaren har flyttats 

från socialnämnden till folkhälsonämndens budgetram motsvarande 2700 

tkr. Folkhälsa och barnkonvention har fått ökad ram för drogfria 

arrangemang för ungdomar. Budgetramen har justerats för minskad 

internhyra enligt beslutade effektiviseringar. I övrigt oförändrad ram för 

2021 mot 2020. 

Beställande nämnder kompenseras för alla justeringar i budget. Då ökade 

kostnader och intäkter ökar med samma belopp påverkar det inte 

folkhälsonämndens omsättning i budget. 

 

Genomlysning av mål och indikatorer för nämndens verksamheter har 

skett. Vissa justeringar föreslås för att få en tydligare resultatstyrning. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 januari 2021  

Mål och Budget 2021-2023 Folkhälsonämnden   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner förslag till mål och budget 2021-2023 för 

folkhälsonämnden. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen Karlskoga 

Kommunfullmäktige Karlskoga 

Kommunstyrelsen Degerfors  

Kommunfullmäktige Degerfors 

Hemsida 
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FHN § 2 Dnr 2020-00120  
 
Årsredovisning 2020 Folkhälsonämnden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Staben för folkhälsonämndens förvaltning, utsågs i hård konkurrens till 

Årets Team 2020, av Framtidsverket Sverige. Tillitsbaserad styrning och 

ledning samt förändringsledning ur ett tillitsperspektiv, tillämpades i 

folkhälsoförvaltningen. Social- ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

genomsyrade folkhälsonämndens uppdrag. Förvaltningen säkerställde 

personal och verksamhet genom tydliga planer och rutiner inom 

pandemin. Andelen medarbetare som arbetar heltid inom 

folkhälsonämnden ökade till 89 % samtidigt som goda resultat i 

medarbetarundersökningen gavs.  

Folkhälsonämndens måluppfyllelse bedöms delvis uppfylld, totalt sett. 

Utvecklingsområden finns främst inom området ökad brukarnöjdhet, där 

fördjupade analyser behövs för att fastställa åtgärder som kan leda till 

ökad måluppfyllelse. Jämställdhetsanalys genomfördes bland annat med 

städverksamheten, kopplat motsvarande manligt dominerad verksamhet.  

Effektiv samordning för trygghet (EST) samordnades på styrgrupps- och 

arbetsgruppsnivå i samverkan med universitet. Tack vare samverkan för 

barnets bästa har både Karlskoga och Degerfors flyttat fram positionerna.  

 

Framtida krav på lägre kostnader för kost och städ innebär lägre service 

och kvalitet. Det gör att fördjupade genomlysningar av ekonomin 

genomfördes. Riktad och konstruktiv uppföljning per beställande 

verksamhet ska kunna ske samtidigt som folkhälsonämndens interna 

produktionssystem är fortsatt effektiva. 

Folkhälsonämndens totala resultat för 2020 blev ett överskott på 933 tkr. 

Överskottet har fördelats och reglerats mot Degerfors kommun och 

Karlskogas andel av resultatet blev ett överskott på 700 tkr. 

Kostverksamheten redovisar ett positivt resultat på 241 tkr mot budget. 

Till följd av coronaviruset var antalet levererade portioner betydligt lägre 

än budgeterat och en reglering är gjord mot Degerfors kommun och 

köpande förvaltningar motsvarande 1 500 tkr i intäkter. 

Städverksamheten har ett överskott på 135 tkr mot budget. Verksamheten 

har extra intäkter under året både från extrabeställningar på grund av 

covid-19 samt tillkommande objekt.  Ledning och stab hade överskott på 

322 tkr på grund av inställda åtgärder. Folkhälsoenheten gör ett resultat 

på 1 700 kr mot budget. En stor del av de externa bidragen för 

folkhälsoarbetet har varit möjliga att periodisera till 2021.  
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Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2021 

Årsredovisning 2020 Folkhälsonämnden   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Årsredovisning 2020 för 

Folkhälsonämnden 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Karlskoga 

Kommunstyrelsen Degerfors  
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FHN § 3 Dnr 2020-00121  
 
Årsredovisning 2020 Degerfors 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämndens måluppfyllelse bedöms delvis uppfylld. 

Utvecklingsområden finns främst inom området ökad brukarnöjdhet, där 

fördjupade analyser behövs för att fastställa åtgärder som kan leda till 

ökad måluppfyllelse. Jämställdhetsanalys genomfördes bland annat med 

städverksamheten, kopplat motsvarande manligt dominerad verksamhet.  

Tack vare samverkan för barnets bästa har både Karlskoga och Degerfors 

flyttat fram positionerna. Framtida krav på lägre kostnader för kost och 

städ innebär lägre service och kvalitet. Det gör att fördjupade 

genomlysningar av ekonomin genomfördes. Riktad och konstruktiv 

uppföljning per beställande verksamhet ska kunna ske samtidigt som 

folkhälsonämndens interna produktionssystem är fortsatt effektiva. 

 

Folkhälsonämnden redovisar totalt sett ett överskott på 700 tkr efter 

reglering till Degerfors med 233 tkr. En återbetalning gjordes för 

volymförändringar av portioner på 249 tkr. Totalt sett har Degerfors fått 

tillbaka 482 tkr för år 2020.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 januari 2021 

Årsredovisning Folkhälsonämnden 2020 Degerfors   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Årsredovisning Folkhälsonämnden 2020 

Degerfors   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Degerfors 
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FHN § 4 Dnr 2021-00008  
 
Promenadfråga - Teman för promenadfrågor 2021-
2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Som en stående punkt vid folkhälsonämndens sammanträden återfinns 

promenadfrågan, där ledamöterna ges möjlighet att i mindre grupper 

diskutera frågor samtidigt som de kan promenera. Frågan som diskuteras 

under denna punkt varierar mellan sammanträden och har varit en 

möjlighet att belysa och diskutera särskilt viktiga områden. 

Promenadfrågan har även varit ett sätt att öka dialogen och kunskapen 

inom olika tvärsektoriella frågor.  

 

Under den första halvan av mandatperioden har varje fråga haft ett 

specifikt ämne eller tema, som ledamöterna själva har varit med och 

önskat. Nämnden har under denna tid arbetat med olika frågor inom 

områdena folkhälsa, barnkonvention, medborgardialog, kost och 

lokalvård. 

 

Nämnden ombeds reflektera över vad de skulle vilja veta mer om eller 

diskutera inom nämnden, baserat på kunskaper om folkhälsonämndens 

tidigare arbete och ansvarsområden.  

 

Följande noteras: 

 Trygghetsarbete i kommunen  

 Trygghetsarbete kring mäns våld mot kvinnor 

 Psykisk ohälsa 

 Kost  

 Städ 

 Arbete på en bredare front med barnkonventionen 

 Kommande samarbete med samhällsbyggnadsnämnden efter 

sammanslagning av förvaltningar 

 Kommunikation av nämndens arbete 

 Arbete med specifikt tjejer sett till miljö på skola, hem och 

sociala medier 

 Hur kan folkhälsonämnden arbeta praktiskt för att nå de 

nationella folkhälsopolitiska målen  

 Integration  

 Hur kan äldres hälsa stärkas?  

 Hur kan plattformar mellan killar över generationerna skapas i 

normfrämjande samtal 
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FHN § 5 Dnr 2021-00006  
 
Verksamhetsbeskrivning 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoförvaltningens verksamhetsbeskrivning 2020 har justerats och 

ett nytt dokument har upprättats för 2021. Folkhälsoförvaltningens 

verksamhetsbeskrivning 2021 ersätter tidigare beslut från 2020. 

 

Syftet med verksamhetsbeskrivning för folkhälsoförvaltningen är att med 

stöd i SIQ:s managementmodell tydliggöra de faktiska förutsättningarna 

som styr förvaltningen. 

Det handlar om ekonomi, personal, kvalitet och verksamhet.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 22 januari 2021 

Verksamhetsbeskrivning 2021   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner folkhälsoförvaltningens 

verksamhetsbeskrivning för 2021 

 

 

 

 

Skickas till 

Hemsida   
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FHN § 6 Dnr 2020-00123  
 
Motion om äldrelinje 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anita Bohlin-Neuman (V) har lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige där folkhälsonämnden ombes yttra sig över 

motionen avseende att upprätta en äldrelinje för att bryta social isolering 

bland äldre. § Dnr 303-2020/1.  Förslag är en telefonkedja bestående av 

volontärer dit äldre personer i kommunen kan ringa för att prata med 

någon när känslan av ensamhet infinner sig.  

 

Ensamhet bland äldre är ökat folkhälsoproblem i Sverige idag. 

Folkhälsonämnden stödjer intentionen i motionen att det finns behov av 

insatser för att bryta ensamhet. MIND, ideell förening som arbetar för 

psykisk hälsa och stödjer människor i kris, har upprättat en äldrelinje som 

riktar sig till den som mår psykisk dåligt eller som längtar efter någon att 

prata med.  

 

Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen 

”äldrelinje för att bryta social isolering bland äldre”, då det redan erbjuds 

av annan aktör för medborgarna i Degerfors.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2021  

Motion från Anita Bohlin-Neuman, V, 20201109.  

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige i Degerfors att motionen 

”äldrelinje för att bryta social isolering bland äldre” avslås med 

hänvisning till att tjänsten redan finns att tillgå.  

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige Degerfors 
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FHN § 7 Dnr 2021-00015  
 
Mjölk på gymnasieskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ändrade ekonomiska förutsättningar samt olika diskussioner kring 

mjölkfrågan har inlett år 2021. Folkhälsonämnden föreslår därför att 

beslutet om kostnadsminskning för utebliven mjölkservering ska ändras. 

Folkhälsonämnden föreslår att medel motsvarande 75 tkr från 

kommunstyrelsens ”oförutsedda pott” förs till folkhälsonämnden som 

täckning för kostnaden 2021. Degerfors motsvarande andel är 25 tkr. 

Förslaget innebär att eleverna fortsatt erbjuds mjölk och vatten som 

måltidsdryck till skollunchen. Mjölken finns kvar från början av år 2021. 

Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocess 2022-2024.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 

Protokollsutdrag KF den 15 juni 2020 § 88, Dnr 2019-00458    

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden söker 75 tkr för kostnaden för mjölk på 

gymnasieskolan, från kommunstyrelsen i Karlskogas oförutsedda 

medel med för år 2021. 

2. Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocessen i  

2022-2024.  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 8 Dnr 2018-00105  
 
Slutrapport av projekt Barnkonventionen som lag  
 

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

samtliga kommuner ansvarar för att tillgodose barnets rättigheter. Som 

följd av pilotprojektet Barnrättskommun initierades projektet 

Barnkonventionen – lag 2020 som genomförts under 2019-2020. Syftet 

med projektet var att skapa förutsättningar till att barnkonventionen följs 

i samtliga nämnder, och förvaltningar i Karlskoga och Degerfors 

kommun. Slutrapporten presenterar projektets resultat och övergripande 

rekommendationer för fortsatt barnrättsintegrering. Projektet har bidragit 

till en förflyttning i det lokala barnrättsarbetet genom ökade 

förutsättningar, medvetenhet, fokus och förändringsbenägenhet.    

 

Som nästa steg rekommenderas kommunen att genom den strategiska 

barnrättsgruppen konkretisera erfarenheterna från projektet i en 

aktivitetsplan för fortsatt implementering där barnets rättigheter är 

närvarande från politik till praktik.  

 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna slutrapporterna för projekt 

Barnkonventionen – lag 2020 samt föreslå kommunstyrelsen i Karlskoga 

och Degerfors besluta om fortsatt implementering och samordning 

utifrån slutrapportens resultat.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 

Slutrapport för projekt Barnkonventionen – lag 2020 Karlskoga kommun 

Slutrapport för projekt Barnkonventionen – lag 2020 Degerfors kommun   

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner slutrapporten för projekt 

Barnkonventionen – lag 2020 Karlskoga kommun. 

2. Folkhälsonämnden lämnar slutrapporten till kommunstyrelsen i 

Karlskoga. 

3. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Karlskoga besluta 

om fortsatt implementering och samordning enligt slutrapportens 

rekommendation. 

 

4. Folkhälsonämnden godkänner slutrapporten för projekt 

Barnkonventionen – lag 2020 Degerfors kommun.  
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5. Folkhälsonämnden lämnar slutrapporten till kommunstyrelsen i 

Degerfors. 

6. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen i Degerfors besluta 

om fortsatt implementering och samordning enligt slutrapportens 

rekommendation.  

 

 

 

 

Skickas till 

För beslut 

Kommunstyrelsen Karlskoga och Degerfors 

 

Som inkommen handling 

Alla nämnder Karlskoga och Degerfors  

 

För kännedom 

Koncernledningsgrupper Karlskoga och Degerfors 

Ledamöter Tvärsektoriellt råd 

Strategisk barnrättsgrupp 

 

För publicering 

Hemsida Karlskoga och Degerfors 
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FHN § 9 Dnr 2018-00078  
 
Lägesrapport ANDT-strategi 2018-2022 Karlskoga 
och Degerfors kommuner  
 

Sammanfattning av ärendet 
Det går att förebygga ohälsa som är kopplad till alkohol, narkotika, 

dopning och tobak med utgångspunkt att förbättra människors livsvillkor 

och levnadsvanor. Karlskoga och Degerfors har under strategiperioden 

utvecklar det lokala ANDT-arbetet genom ökad medvetenhet och fokus 

där nya förutsättningar har skapats. Resultatet visar vissa förändringar 

gällande konsumtion av alkohol, narkotika och tobak bland unga. För att 

uppnå strategins intentioner krävs fortsatt långsiktigt och hållbart arbete. 

Detta kan uppnås genom att driva och förvalta redan framgångsrika 

arbetssätt och insatser samt ytterligare utveckling utifrån 

rekommenderade insatsområden. 

 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna Lägesrapport – lokala ANDT-

strategin 2018-2022   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 20 januari 2021 

Lägesrapport – lokala ANDT-strategin 2018-2022  

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden föreslås godkänna Lägesrapport – lokala ANDT-

strategin 2018-2022   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelser Karlskoga och Degerfors 

Lokala brottsförebyggande rådet 

Tvärsektoriellt råd [TväR] 

Länsstyrelsen Örebro län 

Arbetsgrupp Västra länsdelen mot droger 

Samverkansgrupp intox 

Samverkansgrupp för tillsyn av alkohol, tobak och rökfria miljöer 

Samverkan i EST i respektive kommun 
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FHN § 10 Dnr 2021-00017  
 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 Degerfors 
 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott har setts över och reviderats för 

att gälla under perioden 2021 - 2025. Samverkansöverenskommelsen 

utgör en gemensam plattform, samt tydliggör övergripande 

viljeinriktning och fokusområden för det övergripande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade 

fokusområden som Degerfors kommun och polisen ska samverka kring. 

Med utgångspunkt i en gemensam problembild skall kommun och polis 

teckna en överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att 

uppnå de övergripande målen. 

 

Den 29 januari 2021 godkände det Lokala brottsförebyggande rådet 

underlagen och uppmanade folkhälsonämnden godkänna dokumentet för 

vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner Lokala brottsförebyggande rådets förslag till Strategisk 

samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott 2021 - 2025 i Degerfors. Folkhälsonämnden 

föreslår även kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen för 

vidare beslut i kommunfullmäktige i Degerfors.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2021 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Degerfors  

Bilaga: Styrdokument till samverkansöverenskommelsen 

Brottsförebyggande arbete i Degerfors kommun 2021 - 2025 

Protokoll Lokala brottsförebyggande rådet 2021-01-29   

 

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 16(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner Lokala brottsförebyggande rådets 

förslag till Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet 

samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Degerfors 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige i Degerfors 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Degerfors   

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 17(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 11 Dnr 2021-00020  
 
Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 
trygghet samt bekämpning och förebyggande av 
brott 2021 - 2025 Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Befintlig samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott har setts över och reviderats för 

att gälla under perioden 2021 - 2025. Samverkansöverenskommelsen 

utgör en gemensam plattform, samt tydliggör övergripande 

viljeinriktning och fokusområden för det övergripande 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra de prioriterade 

fokusområden som Karlskoga kommun och polisen ska samverka kring. 

Med utgångspunkt i en gemensam problembild skall kommun och polis 

teckna en överenskommelse samt planera gemensamma insatser för att 

uppnå de övergripande målen. 

 

Den 29 januari 2021 godkände det Lokala brottsförebyggande rådet 

underlagen och uppmanade folkhälsonämnden godkänna dokumentet för 

vidare beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner Lokala brottsförebyggande rådets förslag till Strategisk 

samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt bekämpning och 

förebyggande av brott 2021 - 2025 i Karlskoga. Folkhälsonämnden 

föreslår även kommunstyrelsen att godkänna överenskommelsen för 

vidare beslut i kommunfullmäktige i Karlskoga.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2021 

Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad trygghet samt 

bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 Karlskoga  

Bilaga: Styrdokument till samverkansöverenskommelsen 

Brottsförebyggande arbete i Karlskoga kommun 2021 - 2025 

Bilaga: Medborgarlöften Karlskoga 2021 - 2023 

Protokoll LokBrå 2021-01-29 

 

 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner Lokala brottsförebyggande rådet 

förslag till Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 18(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 

Karlskoga 

2. Folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelsen för vidare beslut i kommunfullmäktige i 

Karlskoga   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Karlskoga 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 19(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 12 Dnr 2020-00125  
 
Ekonomisk uppföljning av Överenskommelse om 
samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i 
Örebro län 2018-2023 
 

Sammanfattning av ärendet 
År 2020 var ett år där folkhälsan låg i allas intresse. 

Folkhälsomyndigheten levererade återkommande rekommendationer och 

restriktioner för att stoppa smittspridning och skydda befolkningens hälsa 

under rådande pandemi, Covid -19. Pandemin påverkade genomförandet 

av prioriterade folkhälsoinsatser, men tack vare att Karlskoga och 

Degerfors har ett systematiskt och långsiktigt folkhälsoarbete finns ändå 

en stark grund. Grunden är uppbyggd genom samverkan med aktörer för 

jämlikhet i hälsa inom Örebro län. Syftet med 

samverkansöverenskommelsen är att skapa ett långsiktigt och 

kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan 

kommunerna i västra länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande 

överenskommelse tecknas även mellan Region Örebro län och 

kommunerna i övriga tre länsdelar, RF Sisu Örebro län samt Örebro läns 

bildningsförbund (ÖLBF). 

 

Uppföljning sker årligen läns- eller länsdelsvis. Ekonomisk uppföljning 

görs årligen i januari. 

 

Folkhälsoförvaltingens förslag till beslut är att folkhälsonämnden 

godkänner årsredovisning gällande lokalt folkhälsoarbete samt föreslår 

att folkhälsoenheten genomför en kartläggning gällande Karlskoga och 

Degerfors tvärsektoriella folkhälsoarbete, för återrapport till 

folkhälsonämnden i juni 2021.     

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2021 

Underlag för utbetalning av medel 2021 samt ekonomisk redovisning för 

2020 

Överenskommelse om samverkan för god jämlik och jämställd hälsa i 

Örebro län - Årsredovisning 2020   

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner årsredovisning gällande lokalt 

folkhälsoarbete 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 20(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Folkhälsonämnden föreslår att folkhälsoförvaltningen genomför 

en kartläggning gällande Karlskoga och Degerfors tvärsektoriella 

folkhälsoarbete, för återrapport till folkhälsonämnden i juni 2021     

 

 

 

Skickas till  

Hemsida 

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 13  
 
Information - Uppföljning av arbetet inom 
Degerforsmodellen 2018 - 2020  
 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Ljung, folkhälsochef, informerar om uppföljning av arbetet inom 

Degerforsmodellen 2018 - 2020    

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 22(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 14  
 
Rapport från ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare, informerar från arbete med 

Trainstation och ungdomens hus. Informerar även från digital UNIK-

kväll.   

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 23(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 15  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar (M) informerar från Lokala brottsförebyggande rådet 29 

januari. 

 

Martin Hårsmar (M) rapporterar från specifika rådet för folkhälsa 4 

februari.      

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 24(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 16  
 
Information från folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

Investeringsbudget 

Sammanslagning av förvaltningar   

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 25(25) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 17 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från möte med specifika samverkansrådet 20 november 2020 

Protokollsutdrag KF 2020-12-08 § 178 Begäran om entledigande från 

Christina Gustavsson (S) 

Protokollsutdrag KF 2020-12-08 § 184 Extra anslag till Socialnämnden 

2020 

Protokollsutdrag KF 2020-12-08  § 185 Tilläggsbudget - Mål och budget 

2021-2023 

KF § 143 2020-12-14 Budget 2021 - 2023 Degerfors kommun 

Protokollsutdrag KS 2021-01-12 § 10 Tilläggsäskande för nybyggnation 

av kvinnohus åt kvinnoföreningen 

Protokollsutdrag KS 2021-01-12 § 11 Bildande av självförvaltningsorgan 

för Ungdomsfullmäktige 

Protokollsutdrag KS 2021-01-12 § 12 Biblioteksplan Karlskoga kommun 

2021-2024   

 

 

 

 


