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Folkhälsonämnden sammanträder 

Tid: Onsdagen den 8 juni 2022 kl. 08:00 
Plats: Alfred Nobels Björkborn 

Observera att nämnden hålls på Alfred Nobels Björkborn, med gemensam lunch tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ersättarna underrättas om sammanträdet. 
 
Handlingarna publiceras också på webbplatsen: www.karlskoga.se under Kommun & 
politik/Politik och demokrati 
 
Upprop 
 
Fastställande av dagordning 
 
Val av justerare 
Förslag: Ann-Catrin Örtkvist                  Ersättare: Filka Zaharieva Mitev 
Justeringsdatum: 2022-06-13 
 
 

Ärenden Handlingar Föredragande 

1.  Reviderad tillsättning av kontaktpolitiker 2019-
2022 
Dnr 2019-00017   

x Alexander Blomqvist 

2.  Justering i delegationsordning  
Dnr 2019-00106   

x Alexander Blomqvist 

3.  Förhandsinbjudan till folkhälsokonferens 
Dnr 2022-00077   

x Cecilia Ljung 

4.  Handlingsplan för insatser för att motverka 
prostitution - Degerfors kommun 
Dnr 2022-00079   

x Ulrika Lundgren 

5.  Återrapport - Folkhälsoförvaltningens strategi 
för jämställdhetsintegrering år 2019-2021 
Dnr 2018-00109   

x Julia Åhlgren 

6.  Beslut om datum för dialogluncher och möten ht 
2022  
Dnr 2021-00042   

x Elin Åckerström 



 

Datum 

2022-05-31 
 

 
Sida 

2(3) 

 

 

7.  Val av representanter för dialogluncher ht 2022  
Dnr 2021-00043   

x Elin Åckerström 

8.  Remissyttrande Karlskogaförslag ID 5374 
Indragna busskort 
Dnr 2022-00070   

x Kristin Adamsson 

9.  Informationsärende - Mötesplats Kupolen  
Dnr 8899   

 Kristin Adamsson 

10.  Informationsärende - Redovisning matsvinn 
Dnr 9210   

 Maria Sjödahl Nilsson 

11.  Informationsärende - Karlskoga Pride 2022 
Dnr 2022-00074   

 Linnea Bergmark 
Palonen 

12.  Informationsärende - Öppen förskola Skranta 
Dnr 9233   

 Ida Varg 
Carina Kahl 
Hayat Abdullahi 
Samaher Shehwaro 

13.  Informationsärende - Lägesrapport städsystem 
Dnr 9211   

 Mikael Nilsson 
Robert Gustafsson 

14.  Informationsärende - Agenda 2030 
Dnr 8720   

 Charlotta Björkman 

15.  Informationsärende - Skolavslutning 
Dnr 7194   

 Elin Åckerström 

16.  Rapport från ungdomsfrågor 
Dnr 5285   

 Elin Åckerström 

17.  Rapport från ledamöter 
Dnr 5287   

  

18.  Information från Samhälle och 
serviceförvaltningen 
Dnr 8865   

  

19.  Inkomna handlingar 2022 
Dnr 2022-00006   

  

20.  Delegationsbeslut 2022 
Dnr 2022-00003   

x  

21.  Informationsärende - Tystnadskultur  
Dnr 9247   

x Jan Strid 

 
Martin Hårsmar 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-23 FHN 2019-00017 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Folkhälsonämnden 
 

Reviderad tillsättning av kontaktpolitiker 2019-2022 

 
Sammanfattning 

Kontaktpolitikersystemet går ut på att nämndens förtroendevalda får ett 
särskilt ansvar att besöka och närmare lära känna förvaltningens 
sakområden. Ett angeläget uppdrag i detta är att stärka samverkan mellan 
kommunerna, mellan förvaltningarna i båda kommunerna och mellan de 
kommunala uppdragen.  
 
Syftet med kontaktpolitikersystemet är att öka möjligheterna för 
nämndens ledamöter att fånga upp och förmedla vidare frågor ur ett 
folkhälso-, barnrätt-, kost- och städperspektiv. Organisationen har fyra 
områden med en sammankallande ledamot per område. Ordförande och 
vice ordförande alternerar mellan alla områden medan övriga ledamöter 
placeras ut på specifika områden. Ersättning utgår för förlorad 
arbetsförtjänst för tid upp till maximalt en heldag per år. 
 
Sedan senaste tillsättningen 12 juni 2019 har en del förtroendevalda 
avsagt sig sina uppdrag och folkhälsonämnden behöver besluta om 
fyllnadsval.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 
Kontaktpolitikerområden 2019-2022  
 
Beskrivning av ärendet 
Kontaktpolitikersystemet för folkhälsonämnden har tillämpats sedan 
2005. Syftet med system för kontaktpolitiker bygger på tanken att insikter 
som inhämtas genom besök i förvaltningens verksamheter, kompletterar 
den information som nämnden får på sammanträdena. Dessa insikter 
underlättar för ledamöterna att prioritera vad nämnden ska rikta sin 
uppmärksamhet mot. Detta ger även på sikt, effekter på vad nämnden 
lämnar som sitt förslag till prioritering av fördelningen av gemensamma 
resurser.  
 
En organisation med kontaktpolitiker ger också möjligheten för den egna 
personalen och i förkommande fall, även brukarna, att få en direktdialog 
med den förtroendevalda. Frågor inom folkhälsa, barnkonvention, kost 
och städ engagerar ofta människor och som kontaktpolitiker kommer man 
de egna ansvarområdena mer nära.  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-23 FHN 2019-00017 
Handläggare  
Gunn Enoch 

En förutsättning för att nå goda och långsiktiga resultat inom nämndens 
ansvarområden, är samverkan. En samverkan som bedrivs både internt 
och externt bland kommunernas verksamheter samt mellan kommunerna. 
 
För att arbeta vidare med konstruktiv samverkan inom och mellan 
kommunerna behöver framgångsfaktorer för samverkan formuleras.  
Ett sätt att finna dessa framgångsfaktorer är att besöka nämndens 
verksamheter.  
Folkhälsoarbetet ska främja samhällets förutsättningar att skapa god, 
jämlik och jämställd hälsa hos befolkningen som helhet. De nationella, 
regionala och lokala folkhälsomålen ger struktur för, samt möjligheter till, 
uppföljning av det lokala folkhälsoarbetet. Besök i den egna verksamheten 
ger ökad förutsättning för ledamöterna att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen i 
Karlskoga och Degerfors.  
I Karlskoga och Degerfors kommuner har fullmäktige beslutat att maten är 
medel att nå god och jämlik hälsa för kommunernas invånare. Måltiderna 
skall utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på både 
lång och kort sikt. För att undersöka hur detta mål fylls krävs besök i 
kostverksamheten.  
Städverksamheten är av stort värde för att kommunerna ska kunna 
bedriva övrig kärnverksamhet. För att kunna arbeta för bättre villkor för 
städpersonalen behöver verksamheten besökas på plats med ett folkhälso- 
och barnrättsperspektiv i fokus. 
 
Organisation av system för kontaktpolitiker 
Organisationen har fyra områden med kontaktpolitiker per område. Det 
innebär att varje ledamot har sitt ”eget” område att besöka. Ordförande 
och vice ordförande alternerar mellan alla områden. Dels för helhetssynen 
och dels för att kunna stödja och göra besök där ordinarie ledamot inte 
haft tillfälle. Varje områden har en sammankallande ledamot som leder 
och organiserar besöken. Besöken ska ske med god framförhållning, så att 
verksamheten kan vara förberedd. En lämplig ambitionsnivå för besök är 
en heldag per år men som med fördel kan delas upp på halva dagar. Fokus 
för besöken ska vara samverkan, folkhälsa, barnkonvention samt kost- och 
städverksamhet. Nämndens egna visioner och mål ska vara utgångspunkt 
för besökens diskussioner.  
Områdena utgår ifrån följande chefsområden inom förvaltningen; 
 
Område – Verksamhet  
1. Kost och städ Degerfors  
2. Kost och städ (södra) Karlskoga  
3. Kost och städ (östra och västra) Karlskoga  
4. Kost (vård och omsorg) och städ (centrala) Karlskoga  
 
Överväganden 
Det är viktigt att nämnden är överens om kontaktpolitikernas uppdrag.  
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Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-23 FHN 2019-00017 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Som förtroendevald representerar man allmänheten i kommunerna. 
Uppdraget är att tillse att verksamheten bedrivs effektivt och mot de 
övergripande mål som lagstiftningen och lokalpolitiker sätter upp.  
Enskilda ledamöter ska inte bli någons grupps automatiska språkrör utan 
ska värna om politikerns roll och egna ansvar. Som kontaktpolitiker ska 
inga löften utfärdas, meningen är att lyssna, studera och tillsammans i 
nämnden reflektera över vad man upplevt vid besöken. 
 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden tillsätter för resterande mandatperiod 2019 – 
2022 kontaktpolitiker och ersättare enligt följande ordning; 
 

Område 1  
Sammankallande: Ann-Kristin Pettersson. Ledamöter: Eje Johansson, 
Christoffer Moberg, Jenny Nygård Sunhede. 
 
Område 2 
Sammankallande: Maria Nyberg. Ledamöter: Pontus Quick, Amanda 
Lindgren, Daniel Ekelund. 
 
Område 3  
Sammankallande: Lena Hagström. Ledamöter: Åke Andersson, Leif 
Eriksson, Rania Abou Rabii. 
 
Område 4  
Sammankallande: Ledamöter: Ann-Catrin Örtquist, Christer Wallquist, 
Filka Zaharieva Mitev, Jannica Jonsson. 

 
2. Ordförande och vice ordförande alternerar mellan alla områden. 

 
3. Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för tid upp 

till maximalt en heldag per år efter begäran av den förtroendevalda. 
 
 
 
 
Gunn Enoch 
Förvaltningssekreterare 
 

Expedieras till 
Berörda ledamöter 



 

 
 

 

 

 

Folkhälsoförvaltningen 
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2019-02-15  

FHN 2019-00017  

 

 

Kontaktpolitiker Folkhälsonämnden 2019-2022 

 
Område 1. Kost och städ Degerfors 
  
Kontaktpersoner:  
Enhetschef städ: Liane Leman 

Enhetschef kök: Linda Dagerbäck  

 

STÄDOMRÅDEN 
Förskolor: Junibacken, Tallbacken, Guldgruvan, Herrgården, 

Skogsdungen, Rödluvan, Regnbågen, Skogslyckan, Jordgubben, 

Björkdungen, Familjecentralen. 

Skolor: Musikskolan, Möckelngymnasiet/järnverket, Bruksskolan, Stora 

Valla, Svartå skola, Åtorp skola, Park/Letälv. Skola, Strömtorp skola. 

Kontor: Socialförvaltning, Vallahallen, Nämndhuset, Biblioteket, 

Näringsliv, Degerfors energi. 

Omsorg: Västergården, Letälvsgården. 

 

KOSTOMRÅDEN 
Parkskolan, Letälvsgården, Bruksskolan, Strömtorpskolan, Stora 

Vallaskolan, Åtorp, Svartå. 

 

Område 2. Kost och städ Karlskoga (södra) 
 

Kontaktpersoner 
Enhetschef städ: Gunilla Blixt 

Enhetschef kök: Erja Kronholm 

 

STÄDOMRÅDEN 
Förskolor: Trollet, Myran, Skogsduvan, Rödluvan, Prästkragen, 

Vallmon, Blåklinten 1, Mårbacka, Skogsrundan, Häsängen, Rödluvan. 

Skolor: Häsängens skola, Aggerud/Äpplet, Stråskolan, TBV, 

Skrantaskolan, Ungdomsfritids, CLL. 

Kontor: Reningsverket, SBH, SOC/Tellus, Kemab, Renhållning, 

Centralförrådet, Mätarservice, Hjälpmedelscentralen, Förskolekontoret, 

Stråhallen, Handikappomsorgen. 

Omsorg: Skrantahöjden 1-2, Skrantahöjden 3-4, Björkliden, Mineralen, 

Nova och känslan, Ekeby industri. 
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KOSTOMRÅDEN 
Skranta, Stråningstorp, Aggerud, Häsängen, Karlberg, 

Möckelngymnasiet. 

 

Område 3. Kost och städ Karlskoga (östra och västra) 
 

Kontaktpersoner 
Enhetschef städ: Veronica Gustavsson 

Enhetschef kök: Berit Edström 

 

STÄDOMRÅDEN 
Förskolor: Sandtorpet, Smeden, Ängen, Åskullen, Vitsippan, 

Solbringen, Månen, Solen, Kompassen, Lärkan, Bråten 

Skolor: Österleden, Bråten, Sandviken, Karlbergskolan, 

Karlbergsshallen. 

Kontor: Värmeverket, Räddningstjänst, Nobelhallen, Nobelstadion, 

Musikpalatset, Vattenverket, Dalen, Biogasanläggningen, Mosserud 

Avfall & deponi, Mosseruds biogasanläggning. 

Omsorg: Saxlyckan, Bergmästaren, Solbringen, Lötängen. 

 

KOSTOMRÅDEN 
Österleden, Rävåsskolan, Bråten, Karlberg, Bregården. 

 

Område 4. Kost (vård och omsorg) och städ (centrala) 
Karlskoga 
 

Kontaktpersoner 
Enhetschef städ: Marie Lehmus 

Enhetschef kök: Elisabet Gustavsson (Madelene Dahlman) 

 
STÄDOMRÅDEN 
Förskolor: Humlan, Sjölyckan, Pärlan, Rödhaken, Ugglan, Sandmo, 

Räven. 

Skolor: Bregårdsskolan, Kulturskolan, Rävåsen, Möckelngymnasiet. 

Kontor: Personligt ombud, Fackliga Strandbadet, Elverket, Folkets hus, 

Tingshuset, Kommunarkivet, Kommunstyrelsen, Biblioteket, 

Dunungevägen, Familjecentralen, Ungdomsgruppen, Karlskoga 

Näringsliv & Turism. 

Omsorg: Intrycket, Gryningen, Nickkällan, Torpet.  

 

KOSTOMRÅDEN 
Mårbackaköket, Nickkällan, Solringen, Bergmästaren. 

 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-04-26 SBN AL 2022-00009 
Handläggare  
Alexander Blomqvist 

Folkhälsonämnden 
 

Justering i delegationsordning  

Sammanfattning 

Det har från upphandlingsenheten kommit önskemål om att justera i 
folkhälsonämndens delegationsordning att utöka avtalstiden för 
tecknande av driftavtal för den egna förvaltningen. Nuvarande 
delegationsordning medger tecknande av avtal för högst 3 år. Förslaget är 
en utökning av detta till 4 år då det är en vanligare uppbindningsperiod 
för driftavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 26 april 2022 
Folkhälsonämndens delegeringsordning, antagen 2019-12-11 § 175 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden beslutar att anta justering av delegeringsordning 
gällande en utökning av bindningstid vid tecknande av driftavtal för den 
egna förvaltningen. 
 
 
 

Expedieras till 
Verksamhetschefer 
Upphandlingsenheten 
 

Alexander Blomqvist 
Utredare övergripande verksamhet 
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Delegationsordning för Folkhälsonämnden 
 

Karlskoga och Degerfors kommuner 
 

2020 - 2022 
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Innehåll 
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Inledning - definitioner och övergripande direktiv    
 
Förhållandet kommunfullmäktige – styrelse/nämnd/gemensam nämnd  
Kommunfullmäktige fastställer en politisk organisation med styrelse, nämnder och beredningar. För varje nämnd beslutar kommunfullmäktige om ett 
reglemente som reglerar vilket ansvar och vilka verksamheter nämnden ska bedriva. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. 6 kap. 1-6 §§ 
En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller landsting. 
En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna och ingår i denna kommuns organisation. Lag (2006:632). Vad som gäller för en 
nämnd enligt Kommunallagen skall, om inget annat sägs, även gälla en gemensam nämnd.  
 
Enligt kommunallagen 3 kap § 10 får fullmäktige uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden, 
dessa ärenden anges i reglementet eller genom särskilt beslut i kommunfullmäktige. Uppgifter av principiell beskaffenhet får inte delegeras från 
kommunfullmäktige. Vad som sägs om nämnd nedan gäller även styrelsen. 
 
Genom kommunfullmäktiges beslut om mål, budget, verksamhetsplaner och andra typer av kommunövergripande styrdokument får nämnden ytterligare 
ramar för sin verksamhet. Exempel på kommunövergripande styrdokument är t ex attestreglemente, arbetsgivarpolicy, reglemente för intern kontroll. 
 
Nämndens beslut – vad är delegering  
Nämnden fattar beslut inom nämndens ansvarsområde i enlighet med reglemente, lagstiftning som styr nämndens verksamhet och övergripande 
styrdokument. Nämnden har möjlighet att delegera ärenden i enlighet med reglerna i kommunallagen 6 kap 33-38 §. Ärenden av principiell karaktär får 
aldrig delegeras (se även under rubrik ”Vissa ärenden får inte delegeras”).  
Inom ramen för det som är delegeringsbart väljer nämnden vilka frågor man önskar delegera. Syftet med delegering är att nämnden ska avlastas ärenden 
och att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Nämnden ska alltid ha kvar beslutanderätten när det gäller det övergripande ansvaret 
för verksamheten (politisk beslutsfattare). När nämnden agerar som verksamhetsbedrivare bedöms möjligheten till delegering störst. När nämnden fått en 
specifik uppgift delegerad till sig från kommunfullmäktige bedöms möjligheten att delegera vidare mer begränsad. 
 
Med delegering avses att nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som 
om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat fattat beslut på nämndens vägnar har beslutet samma 
rättsverkan som om nämnden beslutat och kan överklagas på samma sätt. Nämnden får uppdra åt: 
– ett utskott till nämnden (inte presidium). Utskottet måste innehålla förtroendevalda från nämnden 
– en ledamot eller ersättare 
– en anställd hos kommunen (behöver inte vara anställd hos nämnden men i kommunen) 
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att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Blandad delegation får inte förekomma, dvs. delegation får inte ges till 
politiker och tjänstemän ihop och heller inte till en grupp av tjänstemän. 
 
Vad reglerar en delegationsordning  
Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överlåts. Delegeringen 
framgår av en delegeringsförteckning eller ett särskilt beslutsprotokoll. Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge 
förvaltningschef rätt att vidaredelegera. 
 
En nämnd har befogenhet att när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan bero på t ex missbruk av delegeringsbefogenheten. Nämndens 
återkallelse av delegering kan göras generellt eller i ett särskilt ärende.  
Nämnden kan också genom ett eget handlande föregripa en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Ett beslut som 
redan har fattats med stöd av delegering kan inte återtas av nämnden och nämnden har inte någon omprövningsmöjlighet av det som delegaten beslutat. 
 
Vidaredelegering  
Nämnden kan delegera beslutanderätt till förvaltningschef och ge förvaltningschef rätt att vidaredelegera.  
Förvaltningschefs vidaredelegering får endast ske i ett led. En förvaltningschefs vidaredelegering ska anmälas till nämnden.  
 
Vissa ärenden får inte delegeras. (Kommunallagen 6 kap § 34)  
Nämnden kan inte delegera 
ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt 
vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter  
 
Skillnad mellan verkställighet och delegering  
Ansvar och befogenheter för anställda följer organisationsstrukturen i förvaltningen. Den anställde har arbetsuppgifter av verkställighetskaraktär genom 
arbetsfördelning (beslutsfattande eller faktisk verksamhet). Genom att upprätta uppdragshandlingar för enskilda tjänster tydliggörs tjänstens ansvar och 
befogenheter.  
 
Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för om beslutet kan överklagas och om besluten ska anmälas till nämnden. Någon entydig 
definition finns inte. Mer interna förhållanden bedöms generellt mer vara av verkställighetskaraktär, till exempel personaladministration eller 
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avgiftsdebitering enligt fastställd taxa. Självständiga beslut - där det finns flera alternativ, där bedömningar måste göras, frågan är av politiskt intresse, 
medborgare kan ha intresse av att få frågan laglighetsprövad - bedöms oftare som delegationsbeslut.  
 
Allmänna rättigheter och skyldigheter  
En delegat fattar beslut på nämndens vägnar enligt gällande lagstiftning. Ett delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Nämnden kan inte ändra ett 
beslut som en delegat har tagit på delegation.  
 
Delegationsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell eller prejudicerande beskaffenhet eller om delegaten på annat sätt 
bedömer att frågan bör prövas av nämnden. 
 
Vissa typer av ärenden kan kräva att samråd sker mellan tjänstemän med olika kompetenser. Det är ansvarig handläggares skyldighet att kontakta 
berörda tjänstemän för att frågan ska bli fullständigt belyst ur olika kompetensers synvinkel. För några typer av ärenden i delegationsordningen anges 
”Samråd ska ske med...”, det betyder att delegat måste kontakta angiven tjänsteman före beslut fattas. Samråd sker muntligt om inte annat anges. 
Delegaten är alltid ansvarig för beslutet. 
Om ersättare inte är utsedd är överordnad chef ersättare.   
 
Anmälan av delegationsbeslut - överklagandetid 
Alla delegationsbeslut ska anmälas till nämnden (även beslut enligt vidaredelegering). Anmälan har två huvudsyften; dels ska nämnden ha kännedom om 
vilka beslut som fattas i nämndens namn, dels börjar överklagandetiden löpa vad gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen. Överklagandetiden för 
ett delegationsbeslut löper från att protokollet, där delegationsbeslutets anmälts, justerats och justeringen anslagits på kommunens anslagstavla (andra 
regler gäller för beslut som gäller myndighetsutövning mot enskild).  
Anmälan av delegationsbeslut till nämnden ska ske regelbundet, månadsvis vid nästkommande sammanträde. Anmälan sker genom förteckning eller 
kopia på beslutet. Beslutande ärenden ska gå att identifiera, vara daterade och beslutsfattare ska framgå.  
 
Förändring i delegationsordning mm 
Delegationsordningen ska revideras så snart förändringar sker som påverkar delegationsordningen, t ex ändring i lagstiftning eller organisation. 
Nämnden är ansvarig för att revidering sker och beslutar om ändring i delegationsordning. Förvaltningschefen beslutar om ändrad vidaredelegering. En 
övergripande översyn av delegationsordning och verkställighetsuppgifter ska göras minst vart tredje år. 
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Delegater och lagar 
Delegater    Lagar/avtal som  hänvisas till     

 
Förkortningar Delegater/beslutsfattare Förkortningar Lagar/avtal som hänvisas till   

 
Ordf. 
V-ordf. 
FC  
Fsekr 
HR 
Fch 
VchK 
KöC 
VchS 
StäC 
EK 
KoM 
 

Folkhälsonämndens ordförande 
Folkhälsonämndens vice ordförande 
Förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare 
HR-avdelningen 
Folkhälsochef 
Verksamhetschef Kost 
Enhetschef kök 
Verksamhetschef Städ 
Enhetschef städ 
Förvaltningsekonom 
Kommunikatör 
 

AB 
AML 
BIA 
FvL 
KHA 
KL 
LAS 
LFF 
LIVS 
LFÖR 
LOA 
OSL 
TFF 
TRAKT 
ÖLA 

Allmänna bestämmelser 
Arbetsmiljölagen 
ÖK om Bilersättningsavtal 
Förvaltningslagen 
Kommunala huvudavtalet 
Kommunallagen 
Lagen om anställningsskydd 
Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
Livsmedelslagen.  
Livsmedelsförordning  
Lag om offentlig anställning 
Offentlighets- och sekretesslagen 
Tryckfrihetsförordningen 
Traktamentsavtal 
Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
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A Delegering Ekonomiärenden - ärenden som ska anmälas till folkhälsonämnden 
Beslut följer organisationsstrukturen. Ansvar och befogenheter följer enligt uppdragshandling (ansvars- och befogenhetsbeskrivning) samt inom ramen 
för internbudget. Kommunövergripande riktlinjer och kommunernas samverkansavtal ska följas.  
  
Ekonomi- övergripande  Lag/avtal  Delegat  Vidaredel  Kommentar  
A1 Beslut att utse attestanter.  FC  I enlighet med attestreglemente. 

Avser drift och investering.  
I samband med internbudget och 
löpande vid behov. 

A2 Avskrivningar och nedsättningar av kommunens fordran 
som hänför sig till nämnds resp. enhets förvaltningsområde. 
(sluta ställa krav) 

 FC 
 

 Nedskrivning görs av 
ekonomiavdelningen vid bokslut. 

A3 Inköp som inte är av rutinmässig karaktär av varor och 
tjänster upp till tröskelvärdet för offentlig upphandling. 

 FC   

Ekonomi- avtal Lag/avtal  Delegat  Vidaredel  Kommentar  
A4 Teckna driftavtal för den egna förvaltningen som löper 
högst tre år. Fyra år. 

 FC 
 

  

A5 Teckna driftavtal för den egna verksamheten som löper 
högst tre år fyra år och där avtalet ligger inom ramen för 
antagen budget eller annat nämndbeslut. 

 FC  
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
VchS 

 

A6 Teckna hyresavtal för den egen förvaltnings behov på  
högst tre år.  

 FC VchK  

A7 Beslut att ansöka om att delta i EU-projekt eller annat 
projekt där kommunens finansiering ryms inom årsbudget. 

 FC   
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B Delegering Personalärenden - ärenden som ska anmälas till folkhälsonämnden  
Beslut i personalfrågor följer organisationsstrukturen, dvs.  respektive chef beslutar för direkt underställd personal. Ansvar och befogenheter för chef 
följer enligt uppdragshandling samt inom ramen för internbudget. Alla personalbeslut ska fattas i enlighet med beslutade kommunövergripande riktlinjer 
och gällande kollektivavtal för kommunen. Kommunstyrelsen/personalavdelningen ansvarar för tolkning. Kollektivavtal tecknas alltid av 
kommunstyrelsen (eller den delegat kommunstyrelsen utsett). 
 
B Personalfrågor  Lag/avtal  Delegat Vidaredel Kommentar  
Personal      
B1 Beslut om indelning av förvaltningen i 
huvudverksamheter/verksamenheter/enhet/avdelning. 

 FC   

B2 Antal tjänster, volym.  FC  Redovisas i internbudget 
respektive år. Förändringar 
anmäls. 

B3 Ansvar för arbetsmiljön inom folkhälsoförvaltningen AML FC  Delegering av arbetsmiljö-
uppgifter sker enligt 3 kap AML, 
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och 
kommunövergripande direktiv. 
Undertecknande av arbetsmiljö-
delegation i särskilt dokument.  
Är inte delegering enligt KL. 

B4 Beslut om skyddsarbete som endast berör 
Folkhälsoförvaltningen. 

KHA Ordf  Enligt Sveriges kommuner och 
landstings konfliktanvisning och efter 
samråd med PA. 

Personal – anställning och villkor; lön, ledighet mm  Lag/avtal  Delegat Vidaredel Kommentar  
B5 Anställning av chef, tillsvidare  LAS 

AB 4 § 
FC 
 

 Prövning av återbesättning ska 
ske före rekrytering. 
 
 

B6 Anställning av övrig personal, tillsvidare LAS,  
AB 4 § 

FC 
Rätt att 
vidaredelegera 
 

VchK 
VchS 
Fch 

Prövning av återbesättning ska 
ske före tillsättning. Samråd sker 
med FC. Anställning följer ”Antal 
tjänster- volym” samt 
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heltidstjänster enligt FHNs beslut. 
B7 Anställa vikarier/tidsbegränsade anställningar  
– för tid över 6 månader 
 

LAS 
AB 4 § 

FC  
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
VchS 
Fch 

Prövning av återbesättning ska 
ske före tillsättning. Samråd sker 
med FC. Anställning följer ”Antal 
tjänster- volym” samt 
heltidstjänster enligt FHNs beslut. 
Anställningar för kortare tid än 6 
månader samt anställning av 
sommarvikariat är verkställighet.  

B8 Tjänstledighet från 3 mån eller längre - utan lön  FC  
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
VchS 
Fch 

I samråd med FC.  
Kortare tjänstledighet är 
verkställighet och sker efter samråd. 

B9 Prövning av bisyssla LOA 
AB 

FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK, 
KöC, VchS,  
StäC, Fch 

Bisyssla skall registreras i PA-
systemet.  

B10 Enskilda, särskilda överenskommelser i samband med 
anställning. 

 FC   

B11 Löneöversyn enligt avtal HÖK FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK, 
KöC, VchS,  
StäC, Fch 

I enlighet med riktlinjer. Kostnad 
redovisas i internbudget 
respektive år.  

B12 Förhandling för folkhälsoförvaltningen enligt MBL och 
gällande samverkansavtal. 

LAS FC  Samråd med HR 

B13 Beslut om bilavtal  BIA 2§ FC   
B14 Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor 
överstigande tre dagar för förvaltningschef. 
 

AB 7§ Ordförande alt. 
Kommundir. 
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 Personal- anställnings upphörande  Lag/avtal Delegat Vidaredel Kommentar 
B15 Uppsägningar inom Folkhälsoförvaltningen 
 

LAS,  
AB 33-35§ 

FC 
 

 Samråd med HR  
Vid arbetsbrist som berör flera 
förvaltningar sker samordning 
genom personalavdelningen. 

B16 Avskedande inom Folkhälsoförvaltningen LAS 
18-20§ 

FC  Samråd med HR 

B17 Enskilda överenskommelser vid anställnings avslutande.  FC 
 

  

B18 Kvarstående i anställning efter uppnådd högsta 
pensionsålder 

LAS 
32a, 33§ 

FC 
 

 Synnerliga skäl krävs för bifall 
Samråd med FC 

B19 Minskad arbetstid  Följer 
regler för 
tjänstledig-
het utan 
lön. 

FC  Efter individuell prövning kan 
minskad arbetstid erbjudas. 
 

B20 Särskild avtalspension 
Upp till 6 månader – förvaltningschef 
 
Enligt riktlinjerna beslutas särskild avtalspension från 6 
månader upp till ett år av personalchef och över ett år av 
kommunstyrelsens ordförande 

Riktlinje 
Pensions - 
hand - 
läggning 

FC  Särskild avtalspension kan 
erbjudas som hel eller partiell 
pension efter individuell 
prövning.  
Kostnad för särskild avtalspension 
belastar folkhälsoförvaltningen. 
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B21 Pensionsförstärkning vid förtida uttag 
Upp till 6 månader – förvaltningschef 
 
Enligt riktlinjerna beslutas särskild avtalspension från 6 
månader upp till ett år av personalchef och över ett år av 
kommunstyrelsens ordförande 

Riktlinje 
Pensions - 
hand - 
läggning 

FC  Pensionsförstärkning kan efter 
individuell prövning erbjudas 
anställda som fyllt 61 år. 
Kostnad för pensionsförstärkning 
vid förtida uttag belastar 
folkhälsoförvaltningen. 
 

B22 Avgångsvederlag 
Upp till 6 månader – förvaltningschef 
 
Enligt riktlinjerna beslutas särskild avtalspension från 6 
månader upp till ett år av personalchef och över ett år av 
kommunstyrelsens ordförande 

Riktlinje 
Pensions - 
hand - 
läggning 

FC  Vid övertalighet, 
verksamhetsnedläggningar, 
besparingar eller särskilda skäl 
kan avgångsvederlag beviljas. 
Avgångsvederlag kan beviljas 
som månadsvisa utbetalningar. 
Kostnad för pensionsförstärkning 
vid förtida uttag belastar 
folkhälsoförvaltningen. 
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C Livsmedelshantering - ärenden som ska anmälas till folkhälsonämnden 
 
Livsmedelslag SFS 2006:804 Lag/avtal  Delegat Vidaredel Kommentar 
 
C1 Inom ramen för lag och förordning  
(EG) 852/2004 Livsmedelshygien, ansvara för egenkontroll 
med HACCP-plan. 

LIVS FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
KöC 

Ansvara för att personalen 
har relevant utbildning samt 
upprätta handlingar och 
kontrollprogram som krävs 
enligt lagen är 
verkställighet. 

C2 Avstänga arbetstagare vid misstanke om smittspridning. LIVS § 25 FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
KöC 

I samråd med FC 

C3 Stänga arbetsplats vid misstanke om smittspridning. LIVS § 25 FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
KöC 

I samråd med FC 

Livsmedelsförordning     
C4 Beslut att inom ramen för verksamheten tillfälligt hantera 
livsmedel på annat ställe än godkänd livsmedellokal. 1971:807 

LFÖR  § 16 FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
KöC 

I samråd med FC 
Samråd med miljö och 
hälsoskyddsmyndighet. 

C5 Ansöka om godkännande av livsmedelslokal. 1971:807 LFÖR § 38 FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
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D Delegering Beslut och yttranden - ärenden som ska anmälas till folkhälsonämnden 
 
Beslut och yttranden Lag/avtal Delegat  Vidaredel Kommentar  

D1 Utfärdande av fullmakt att föra folkhälsonämndens talan 
vid domstol och andra myndigheter där det inte redan framgår 
av uppdragshandling. 

 FC   Övriga beslut om fullmakt 
fattas av Folkhälsonämnden 

D2 Beslut att inte lämna ut allmän handling enligt 
offentlighets- och sekretesslagen samt att utlämna sådan 
handling med förbehåll. 

2 kap 12 § TF, 26 
kap OSL, 6 kap OSL 
 

FC  Beslut att lämna ut handling 
fattas av den som har 
handlingen i sin vård 
(handläggare/registrator). 
Vägran att lämna ut 
handling ska, om den 
enskilde så begär, 
hänskjutas till delegat för 
formellt och överklagbart 
beslut. 

D3 Omprövning av beslut och yttrande i ärenden där 
ursprungsbeslutet fattats av delegat. 

FvL 27 § Delegaten i 
ursprungs-
beslutet. 

 Vid laglighetsprövning 
gäller KL. 

D4 Prövning av att överklagande har skett i rätt tid och 
avvisning av överklagade som kommit in för sent. 

FvL 27 § Delegaten i 
ursprungs-
beslutet. 

 Vid laglighetsprövning 
gäller KL. 

D5 Överklagande och yrkande om inhibition när 
förvaltningsdomstol eller kammarrätt ändrat nämndens beslut 
och detta ursprungligen fattats av delegat. 

KL, FvL 29 § Delegaten i 
ursprungs-
beslutet. 

 Beslutet avser inte 
myndighetsutövning mot 
enskild i ärende av 
principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. 
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Beslut och yttranden Lag/avtal Delegat  Vidaredel Kommentar  

D6 Yttrande över remisser från annan myndighet/organisation 
som Folkhälsonämnden ska yttra sig om inom ramen för 
ansvar. 
 

KL FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

Fch 
Fsekr 
VchK 
VchS 

Gäller remisser inom ramen 
för folkhälsonämndens 
reglemente 

D7 Svarande på enkäter från annan myndighet/organisation 
inom ramen för Folkhälsonämndens ansvar. 
 

KL FC 
Rätt att 
vidaredelegera 

Fch 
Fsekr 
VchK 
VchS 

Gäller enkäter inom ramen 
för folkhälsonämndens 
reglemente 

 
E Övriga ärenden - ärenden som ska anmälas till folkhälsonämnden 
 
Övrigt Lag/avtal Delegat  Vidaredel Kommentar  

E1 Ärende som är så brådskande att folkhälsonämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

KL 6 kap § 36 Ordf. 
Ersättare: 
Vice ordf.  

 Beslut ska enligt 
kommunallagen anmälas på 
nästa sammanträde. 

E2 Representation och uppvaktningar för Folkhälsonämnden 
överstigande 6 % av prisbasbeloppet.  

 Ordf. 
Ersättare: 
Vice ordf. 
 
 

 Riktlinjer för representation 
och uppvaktningar, 
fastställda av KF ska följas. 
Representation på 
nämndens vägnar över 6 % 
av prisbasbeloppet är 
delegeringsbeslut. 
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Övrigt Lag/avtal Delegat  Vidaredel Kommentar  

E3 Representation och uppvaktningar understigande 6 % av 
prisbasbeloppet. 
 

 FC 
Rätt att 
vidaredelegera 
 

VchK 
VchS 
Fch 
KoM 

Riktlinjer för representation 
och uppvaktningar, 
fastställda av KF ska följas. 
Representation på 
förvaltningens vägnar är 
verkställighet. 

E4 Utse systemförvaltare för förvaltningsgemensamma IT 
system samt för verksamhetsspecifikt datasystem.  
Teckna avtal med personuppgiftsbiträde enligt PUL. 

PUL FC  
Rätt att 
vidaredelegera 

VchK 
VchS 
Fch 
Fsekr 
KoM 
 
 

Nämnden är systemägare 
för verksamhetsspecifika 
system enligt kommunens 
systemförvaltnings-
organisation. 

E5 Beslut om ändring av uppenbart oriktigt beslut på grund av 
skrivfel eller liknande 

 Delegaten i 
ursprungs-
beslutet 

  

E6 Förtroendevaldas deltagande i externa kurser, konferenser, 
resor upp till två dagar för enskild aktivitet.  

 För ordf – 
vice ordf. 
Övriga 
företroende-
valda i 
nämnden: 
Ordf. 
Ersättare:  
Vice ordf 

Ersättare: 
FC 
 

Över tre dagar för enskild 
aktivitet beslutas av 
nämnden.  
Interna kurser, anordnat av 
kommunen är 
verkställighet.  
Frågor om ersättningar till 
förtroendevalda regleras i 
ersättningsreglementet. 

E7 Utse tillförordnad förvaltningschef vid frånvaro.  FC   
E8 Besluta om sammanträdestider för råd, forum och dylika 
sammankomster i folkhälsoförvaltningens regi. 

 FC   

 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-16 FHN 2022-00077 
Handläggare  
Cecilia Ljung 

Folkhälsonämnden 
 

Förhandsinbjudan till folkhälsokonferens 

Sammanfattning 

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 2022 är den 18:e i ordningen som arrangeras av 
folkhälsonämnden. Årets konferens har tema trygghet och är ett 
samarrangemang med ungdomsforum.  
 
Folkhälsonämnden bjuder in till en heldagskonferens den 21 oktober 
2022. 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 15 maj 2022  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden bjuder in nämnder, styrelser i Karlskoga och 
Degerforskommuner att delta i folkhälsokonferensen den 21 
oktober 2022. 

2. Respektive nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive 
ledamöters deltagande. 

3. Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. 
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Cecilia Ljung 
Hållbarhetsch social 

 

Expedieras till 



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-16 FHN 2022-00077 
Handläggare  
Cecilia Ljung 

Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Karlskoga och 
Degerfors som underlag för egna beslut om deltagande vid 
folkhälsokonferens 2022 
Ledamöter i Tvär   
 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och Serviceförvaltningen 2022-05-25 SBN AL 2022-00004 
Handläggare  
Ulrika Lundgren 

Folkhälsonämnden 

Handlingsplan för insatser för att motverka prostitution – 
Degerfors kommun 

Sammanfattning 

Handlingsplan för insatser för att motverka prostitution tagits fram i 
samverkan mellan Samhälle och serviceförvaltning, socialförvaltning samt 
polis. Handlingsplanen utgår från Regionkansliets Handlingsplan mot 
prostitution och människohandel och fokuserar på kunskapshöjande 
insatser. Handlingsplanen är framför allt till för att förebygga förekomsten 
av prostitution samt att få bort kundförfrågan. Handlingsplanen har även 
ett fokus på att tydliggöra samarbetsvägar och konkreta åtgärder vid 
akuta fall. Ansvar för att implementera handlingsplanens ligger därför på 
alla nämnder och förvaltningar. Detta sker bland annat genom att 
nätverket Våld i nära relation lyfter frågan i respektive organisations 
ledningsgrupper. Folkhälsonämnden godkänner handlingsplanen och ger 
nätverket Våld i nära relationer, uppdrag att följa upp arbetet samt 
ansvara för uppdatering av handlingsplanen.  Planen sänds för vidare för 
fastställande av kommunfullmäktige i Degerfors. 
 
Förslag till beslut är att Folkhälsonämnden sänder Handlingsplan för 
insatser för att motverka prostitution till Kommunfullmäktige i Degerfors 
för fastställande. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 maj 2022 
Handlingsplan för insatser för att motverka prostitution - Degerfors 
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden beslutar godkänna handlingsplan för att 
motverka prostitution – Degerfors kommun. 

2. Folkhälsonämnden skickar Handlingsplan för insatser för att 
motverka prostitution till Kommunfullmäktige i Degerfors för 
fastställande. 

 
Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef        Maria Höög 

Samordnare Våld i nära relation 
 

Kristin Adamsson         Andreas Pettersson 
Folkhälsoutvecklare                                         Kommunpolis 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Degerfors kommun 
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1 Inledning 
Prostitution och handel med människor för sexuella ändamål är ett allvarligt 
hinder för social jämlikhet, jämställdhet och möjligheten att åtnjuta mänskliga 
rättigheter. I första hand är det kvinnor och flickor som drabbas men även män 
och pojkar utnyttjas. Studier visar att det framför allt är män som köper sexuella 
tjänster1. 
 
Prostitution är inte en homogen företeelse. De bakomliggande orsakerna till att 
personer befinner sig i prostitution varierar. Det som primärt upprätthåller 
människohandeln och prostitutionen är efterfrågan, dvs. att människor, främst 
män, köper sig rätten att använda en annan människas kropp för 
sexuellaandamål1. 
 
Handlingsplanen är framför allt till för att förebygga förekomsten av 
prostitution samt att minska efterfrågan. Handlingsplanen har även ett fokus på 
att tydliggöra samverkan mellan viktiga aktörer. 
 
Orsakerna till att personer befinner sig i prostitution kan vara många. Ofta 
anges sociala problem och missbruk som orsaker. I Socialstyrelsens rapport 
”Kännedom om prostitution 2007” redogörs för andra orsaker som 
framkommit i de intervjuer man gjort med personer med egen erfarenhet av 
prostitution. Av dessa intervjuer framkommer att det många gånger är 
tillfälligheter som gjort att personen hamnat i situationen. Det kan ha skett via 
kontakter på Internet, genom pojkvännens inverkan eller att personen blivit 
bjuden på saker i utbyte mot sexuella tjänster. Möjligheten att tjäna pengar 
nämns också som en pådrivande faktor. För att motverka prostitution och dess 
grundorsaker krävs förebyggande insatser, särskilt riktade till ungdomar. 
 
De åtgärder regeringen redovisar i sin handlingsplan syftar till att bekämpa 
prostitutionen i Sverige och människohandel för sexuella ändamål samt att de 
personer som är utsatta för detta får det skydd och stöd som de behöver. 
Arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål delas in i 
fem insatsområden; ökat skydd och stöd, stärkt förebyggande arbete, stärkt 
kvalitet och effektivitet i rättsväsendet, ökad samverkan samt ökad kunskap. 
 
När det gäller prostitution och människohandel är det viktigt att 
uppmärksamma att det är flera maktperspektiv som spelar in i detta komplexa 
samhällsproblem. Exempelvis har maktordningar kopplade till kön, sexualitet, 
etnicitet och socioekonomisk situation betydelse för varför människor utsätts 
för prostitution och människohandel. Mäns våld mot kvinnor, inklusive 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål, är ett allvarligt och 
omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande2. 
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2 Definition och viktiga begrepp 
Prostitution är när minst två individer köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning.  
Ersättningen kan innefatta pengar, mat eller materiella saker såsom 
mobiltelefon eller cigaretter. 

• Att köpa och att försöka köpa sex är alltid olagligt.  
• Vare sig den man köper av gör det en enstaka gång eller regelbundet. 

Oavsett om hen säger att det är frivilligt och att hen vill. Att köpa sex 
eller att försöka köpa sex kan ge fängelsestraff. 

Människohandel är en organiserad transport av människor som syftar till att 
utnyttja dem för olika ändamål.  
Människohandel är ett brott som i många fall sker över gränserna och ibland 
utnyttjas offren för människohandel för flera olika ändamål, inte bara sexuella. 
Vid människohandel samarbetar flera gärningspersoner ofta i olika länder, för 
att transportera offren från ett ställe till ett annat. För människohandel döms 
den som genom ett s.k. otillbörligt medel (t.ex. vilseledande eller utnyttjande av 
någons utsatta belägenhet) rekryterar, transporterar, överför, inhyser eller tar 
emot en person i syfte att personen ska exploateras för olika ändamål, såsom 
för sexuella ändamål eller tvångsarbete. Om offret är under 18 år krävs det inte 
för straffansvar att gärningsmannen har använt sig av något otillbörligt medel.4 

Sugardejting beskrivs av Nationellt metodstöd ( NMT)Sverige enligt följande: 

”Vanligen innebär sugardejtning att en äldre man, ”sugar daddy”, ger ekonomisk eller 
annan ersättning till en ung kvinna eller ung man, ”sugar babe”, för en sexuell tjänst. 
Ersättningen kan utgöras av t.ex. kontanter, kreditkort, månatliga betalningar eller betalda 
träffar. Det är också vanligt att den äldre mannen betalar den unga kvinnan eller unge 
mannen genom dyra kläder, resor och middagar. Sugardejtning är, enligt polisen, ytterligare 
ett sätt för vuxna män att kunna utnyttja unga personer för sexuella ändamål mot 
betalning.” 

3 Förebyggande arbete på nationell, regional och 
lokalnivå 
 Nationellt perspektiv 

Under 2019 redovisar Nationellt metodstöd för prostitution och 
människohandel (NMT) att 249 personer identifierats och blivit utsatta för 
någon typ av människohandel eller prostitution. Av dessa var majoriteten 
kvinnor som blivit utsatta för sexuella ändamål. Antalet anmälda brott om köp 
av sexuellhandling av barn ökar och antalet 2019 var 224 medan antalet 2018 
var 131 brott. Av dessa kom Jämställdhetsmyndigheten i kontakt med 49 barn 
var av 23 flickor och 26 pojkar. Pojkarna utsätts i högre grad för 
människohandel i form av arbetskraft och kriminella ändamål medan flickorna 
till större grad utsätts för människohandel i form sexuella ändamål samt tiggeri 
och tvångsäktenskap3. 

Människohandel för sexuella ändamål är det mest förekommande även om 
andelen för tvångsarbete och kriminella tjänster ökar. Regeringskansliet lyfter 
ut barn och unga med särskilda livserfarenheter som mest utsatta. Utifrån de 
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rapporter och sammanställningar som finns är det fortfarande kvinnor som i 
högre grad utsätts för sexuella tjänster. Mörkertalet för antalet utsatta befaras 
vara högt och beror på bristande tilltro och kunskap om sina rättigheter.  

I regeringens nationella handlingsplan för att motverka prostitution och 
människohandel4. Uppmärksammas två viktiga delar både det förebyggande 
arbetet samt att minska efterfrågan. Handlingsplanen visar också på betydelsen 
av samverkan samt lyfter vikten av att stärka rättsväsendet och effektivisering 
av arbetet.  Handlingsplanen har delats in i åtta olika insatsområden: 

1. Förstärkt samordning mellan myndigheter och andra aktörer 
2. Stärkt förebyggande arbete  
3. Förbättrad förmåga att upptäcka prostitution och människohandel  
4. Lagstiftningsåtgärder  
5. Starkare skydd och stöd  
6. Effektivare brottsbekämpning  
7. Stärkt kunskap och metodutveckling  
8. Ökad internationell samverkan 
 

 Regionalt perspektiv  
Området prostitution och människohandel ingår Länsstyrelsens ansvar inom 
området Mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har ansvar för kunskapsinsatser, 
nätbaserade utbildningar- samordning av insatser för att motverka mäns väld 
mot kvinnor. Länsstyrelsen samordnar ett resursteam för länet som har 
spetskompetens inom området Prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål, dit en kan vända sig för konsultation. I nuläget finns 
regionkoordinator, socialtjänst, polis, åklagare, migrationsverket och 
stadsmissionen representerade deltagandet utökas succesivt till fler relevanta 
aktörer.  
 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel finns i region 
Bergslagen, Mitt, Nord, Stockholm, Syd, Väst och Öst. Regionkoordinatorn 
fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag rörande 
prostitution och människohandel för alla ändamål. Arbetsuppgifter för en 
regionkoordinator består bland annat i att; 

• bistå regionala myndigheter, till exempel polis och socialtjänst, med stöd 
vid människohandelsärenden och fungera som en regional aktör med 
spetskompetens gällande människohandel 

• synka arbetet mot prostitution och människohandel som sker på 
regional nivå med arbetet som sker på nationell nivå genom 
kontinuerlig kontakt med den nationella samordnaren mot prostitution 
och människohandel hos Jämställdhetsmyndigheten 

• länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt instans 
 
Regionkoordinatorn har en viktig roll även i det kommunala arbetet att agera 
brygga mellan verksamheterna och vara ”spindeln i nätet mellan socialtjänst, 
polis, åklagare ev. ambassad med flera, samt att hålla de kommunala aktörerna 
uppdaterade i frågan.  
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 Kommunalt perspektiv, Degerfors kommun  
Det är kommunernas socialnämnder som har det yttersta ansvaret för att hjälpa 
personer som befinner sig i en utsatt situation. Utöver det finns en rad andra 
viktiga aktörer som socialtjänsten kan samverka med där polisen skolan, hälso- 
och sjukvården och ideella organisationer spelar en viktig roll.  

Dialog och samarbete mellan olika aktörer sker inom flera övergripande 
grupper inom kommunen som EST, våld i nära relation, samt LOK-Brå 
informationsbyte på ett övergripande plan. Samarbetet på individnivå sker i 
aktuella ärenden, där varje verksamhet som socialtjänst och polis har sina 
uppgifter men där insatser kan planeras i samverkan för att både den enskilde 
ska få lämpligt stöd och hjälp utifrån sina behov samt för att klara upp 
eventuellt brott. Den enskilde måste lämna sitt samtycke för att information 
som omfattas av sekretess ska kunna delges i respektive verksamhet. Undantag 
är om det finns oro för barn eller brott mot barn. 

I Sverige är civilsamhället och frivilligorganisationer överlag mycket aktiva när 
det gäller att erbjuda stöd och skydd till personer utsatta för prostitution och 
människohandel. Skyddade boenden drivs ofta av frivilligorganisationer och 
kvinnojourer. I Degerfors finns kvinnoföreningen mot våld Degerfors- 
Degerfors.  

Utifrån tidigare kartläggning som gjorts lokalt kan det förebyggande arbetet 
delas in i tre olika delar, generella insatser, riktade insatser samt akuta insatser. 
Lokalt görs i dag insatser på alla nivåer men vissa delar behöver förstärkas och 
systematiseras för att nå ökad effekt, ett exempel är kunskapshöjande insatser 
både på generell och riktad nivå.   
 

 

4 Prioriterade aktiviteter/mål  
Degerfors kommuns handlingsplan utgår från nationella mål i 
Regeringskansliets handlingsplan mot prostitution och människohandel.    
 
Det övergripande målet för Degerfors handlingsplan är att öka kunskapen samt 
minska efterfrågan. En viktig förutsättning för måluppfyllelse är att verka för 
ökad allmänkunskap kring rättigheter, normer samt värderingar och attityder. 
Insatserna riktas till kommunens anställda och invånare samt 
frivilligorganisation som arbetar för att skydda och motverka prostitution och 
människohandel.  
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För att nå målet prioriteras fem aktiviteter som konkretiseras nedan. 
 

• Förankra frågan i Nätverket mot Våld i nära relationer som ansvarar för 
att arbetet följs upp och att uppdatering av handlingsplanen sker. 
 

• Representanter inom nätverket mot Våld i nära relation förankrar 
frågan i sina respektive ledningsgrupper och verksamheter. Respektive 
verksamhet ansvarar för att utveckla rutiner både gällande att upptäcka 
och vid upptäckt. Samt att öka kunskapen bland sina medarbetare.  

 
• Samtalsstöd för att få trygghet att möta upp den som blivit utsatt, tas 

fram i samverkan. 
 

• Samverka med externa organisationer för att bevaka frågan och bjuda in 
till riktade föreläsningar eller utbildningar.  

 
• Stödmaterial med kontakter och stödfunktioner, tas fram i samverkan. 

5 Uppföljning och revidering 
Handlingsplanen gäller åren 2021–2023. Handlingsplanen följs upp genom 
aktiviteter i handlingsplanen. Ansvar för att implementera handlingsplanens 
ligger på alla nämnder och förvaltningar. Detta sker genom att nätverket Våld i 
nära relation lyfter frågan i respektive organisations ledningsgrupper. 
 
Gruppen för våld i nära relationer ansvarar för att arbetets följs upp och 
ansvarar för att uppdatering av handlingsplanen genomförs senast 2023-12-31. 
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Folkhälsonämnden 
 

Återrapport - Folkhälsoförvaltningens strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021 

Sammanfattning 

Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor 
och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och i sina egna liv. 
Den 16 oktober 2019 §136 antog folkhälsonämnden en strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021.  
 
En uppföljning av arbetet enligt beslutad strategi har sammanställts vilket 
visar att majoriteten av aktiviteter har genomförts. Strategins 
övergripande mål är att verksamheternas service ska vara av lika hög 
kvalitet och lika väl anpassad för alla, oavsett kön. I de genomförda 
jämställdhetsanalyserna har flertal utvecklingsområden identifierats för 
att nå målet. Vissa av dessa utvecklingsområden har lett till insatser men 
det finns också ett fortsatt behov av planering för att genomföra dessa.   
 
Ur ett övergripande perspektiv visar uppföljningen därför på ett behov av 
fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering och att en ny strategi för 
samhälle och serviceförvaltningens jämställdhetsintegreringsarbete tas 
fram. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2022 
 
Bakgrund 
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt 
samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla 
verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och 
utförande av verksamheter.  
 
Kommunfullmäktige i båda kommunerna har beslutat att anta den 
europeiska jämställdhetsdeklarationen (CEMR). En deklaration som 
uppmanar Europas kommuner och regioner att offentligt ta ställning för 
principen att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män och därefter 
använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för 
sina invånare.  
 
Med utgångspunkt i att uppnå Sveriges jämställdhetspolitiska mål och 
CEMR antog folkhälsonämnden den 16 oktober §136 en strategi för 
jämställdhetsintegrering år 2019-2021. Strategi beskriver hur arbetet med 
jämställdhetsintegrering ska organiseras. I strategin finns en Mål och 
aktivitetslista vilket redogör för mål, aktiviteter och resurser. 
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Beskrivning av ärendet 
För att genomföra uppföljningen har strategins mål och aktivitetslista 
stämts av. Nedan tabell beskriver strategins aktiviteter och dess mål och 
hur arbetet utförts. 
 
Genomförda aktiviteter 
Aktivitet Resultatmål Effektmål Utförd Beskrivning 

Utbildning i jämställdhet 

 - Personal  

 

Ökad kunskap och 
medvetenhet hos 
målgruppen. 

Alla medarbetare ska ha 
kompetens inom 
jämställdhet för att aktivt 
kunna bidra till att skapa 
en jämställd verksamhet. 

Delvis Flertalet av medarbetare inom 
tidigare folkhälsoförvaltningen 
har inte genomgått utbildning 
vilket till stor del berott på 
svårigheter i resurser i form av 
tid med också pandemi. 

 

Möjligheter till digital utbildning 
har undersökts men ej gett 
önskat resultat.  

Jämställdhetsanalys 
kost  

- Nöjdhet mat 

Ökad 
brukarnöjdhet hos 
kvinnor genom 
åtgärder som 
bidrar till att 
likvärdigt möta 
kvinnor respektive 
mäns behov, krav 
och förväntningar. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
metod att inhämta statistik 
samt intervjua äldre inom 
särskilt boende.  

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområden vilka vid 
uppföljningstillfälle ej är 
utförda. 

Jämställdhetsanalys 
folkhälsa  

- Trygghet Unik 

 

 

Ökad upplevd 
trygghet hos 
kvinnor och flickor 
genom samverkan 
inom kommunen 
och med polis. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
metod att inhämta statistik, 
processkartläggning samt 
intervju med ungdomar utifrån 
ett trygghetsperspektiv. 

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområden. 
Workshops genomfördes 
utifrån analys och insatser 
utifrån detta har prövats av 
arbetsgrupp.  

Verksamhetsplanering  

- Analys av statistik 

Underlag för 
fortsatt arbete och 
prioriteringar för 
en jämställd och 
jämlik service. 

Folkhälsoförvaltningens 
verksamheter ger en 
likvärdig kvalitet, service 
och bemötande till brukare 
och medborgare. 

Ja Under perioden 2019 – 2021 
har verksamheterna kost, städ 
och folkhälsa haft indikatorer i 
mål och budget för att följa 
utvecklingen inom respektive 
område.  

Jämställdhetsanalys 

 - Kommunikation 

 

Medborgare/bruka
re oavsett kön, 
ålder och 
bakgrund känner 
sig inkluderade av 
folkhälsoförvaltnin
gens 
kommunikation. 

Mindre könsstereotypt 
agerande och könsbundna 
val. 

Ja Granskning och 
sammanställning av 
kommunikationsmaterial. 

 

Genom granskningen 
identifierades 
utvecklingsområde vilket lagts 
vilande i väntan på centralt 
kommunikationsarbete. 

Jämställdhetsanalys 

- Rekryteringsprocess 

Jämställt 
bemötande i 
rekryteringsproces
sen och i 
anställning av 
personal inom 
folkhälsoförvaltnin
gen. 

Mindre könsstereotypt 
agerande och könsbundna 
val. 

Nej Ej genomförd. 
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Jämställdhetsanalys 
städ  

- Resursfördelning 

 

 

Lika möjligheter till 
utveckling och 
uppdrag oavsett 
kön, ålder och 
bakgrund. 

Jämn fördelning av 
resurser (internt och 
externt) 

Ja Jämställdhetsanalys genom 
inhämtning av statistik samt 
intervju med verksamhet.  

 

Genom analysen 
identifierades 
utvecklingsområde där arbete 
pågår utifrån ett 
digitaliseringsperspektiv. 

Könskonsekvensanalys 

 

 

Integrering av ett 
jämställdhetspersp
ektiv 

 Ja Innebär att analys av olika 
potentiella effekter på 
kvinnor/flickor respektive 
mäns/pojkars situation inom 
det berörda området ska 
genomföras innan viktiga 
beslut fattas om mål, strategier 
och resurstilldelning. 

 

Ingår i kommunens arbete 
med checklista för hållbar 
utveckling (HUT) vilken har 
uppdaterats under perioden. 

 

Könsuppdelad statistik 

 

Integrering av ett 
jämställdhetspersp
ektiv 

 Ja Innebär insamling av 
könsuppdelad statistik inom 
förvaltningen i de fall det är 
möjligt vilket skapar 
förutsättningar för analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 
Slutsats 
Att genomföra analyser och granskningar utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv bidrar till att se eventuella skillnader och effekter 
av de som produceras och levereras inom verksamheterna. Uppföljningen 
av det arbete som genomförts visar att visar att majoriteten av aktiviteter 
har genomförts. Vissa av utvecklingsområdena har lett till insatser men 
det finns också ett fortsatt behov av planering för att genomföra dessa.   
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden godkänner rapportering av genomfört arbete med 
jämställdhetsintegrering 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Julia Åhlgren 
Verksamhetsutvecklare 
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Handläggare  
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Folkhälsonämnden 

Datum dialogluncher och möten ht 2022 

Sammanfattning 

Syftet med dialogluncherna är att skapa förtroendefull dialog mellan 
förtroendevalda och barn/unga genom ett möte. Dialogen fokuserar på ett 
möte mellan unga och förtroendevalda i syfte att stärka demokrati, skapa 
tron på möjligheten att påverka och därmed intresse för den demokratiska 
processen.  
 
Varje nämnd/styrelse utser representant till respektive dialoglunch i den 
kommun som myndigheten tillhör. Det innebär att det är 
kommuntillhörigheten som avgör vilka lunchtillfällen en viss 
nämnd/styrelse ska utse representanter till. Högst önskvärt att alla 
representanter väljs vid första nämndsammanträde i höst. Beslut om valda 
representanter meddelas folkhälsonämndens diarium efter 
nämndsammanträdet. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 18 maj 2022. 
 
Bakgrund 
I enlighet med beslut av kommunfullmäktige i Karlskoga och Degerfors 
har folkhälsonämnden uppdrag att arbeta med ung medborgardialog, som 
en del i det ungdomspolitiska arbetet. En framtagen modell har genom 
åren format dialogluncher som relevant metod för att barn och unga ska få 
möjlighet till att träffa förtroendevalda under informella former. Syftet är 
att ge ökade möjligheter för barn att få en insyn i den demokratiska 
processen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Folkhälsonämnden beslutar om datum för kommande dialogluncher och 
föreslår övriga nämnder/styrelser att besluta om representanter. Samtliga 
nämnder/styrelser i Karlskoga respektive Degerfors kommun utser en 
representant till respektive dialoglunch och möte i den kommun som 
nämnden/styrelsen tillhör.  
 
Besluten expedieras till folkhälsonämndens diarium, snarast efter 
respektive nämnds sammanträden. 
 
Utveckling av luncherna hösten 2022 

- Till hösten 2022 tillkommer ett utökat fokus för besök på 
särskolorna. 

- Dialogmötet sker på eftermiddagen med högstadieelever i 
Karlskoga. 
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- Dialogluncherna - Utveckling till hösten sker genom att efter 
lunchen går förtroendevalda till rasthallarna för att möta fler elever 
på fler mötesplatser. Det innebär att träffarna totalt pågår i cirka 2 
timmar på varje skola. Träffarna kommer vara cirka 11:00-13:30, 
exakta tider vid varje tillfälle informeras till hösten. 

 
Datum 
Folkhälsonämnden föreslås godkänna datum för 2022 och föreslå övriga 
nämnder/styrelser att besluta om representanter till luncherna till 
respektive kommuner:  
 
Karlskoga 
22 september Skrantaskolan 
5 oktober  Möckelngymnasiet, samt besök på 

gymnasiesärskolan 
19 oktober  Österledskolan, samt besök på grundsärskolan 
24 november Bregårdsskolan 
1 december  Dialogmöte 
 
Degerfors 
25 oktober  Stora Vallaskolan 
17 november Degerforsgymnasiet 
 
Arvode 
Varje nämnd/styrelse står för kostnaderna för sin valda representant. Den 
enskilde förtroendevalde ansvarar för att arvode utbetalas, genom 
användandet av blankett för egen förrättning eller intygande vid ej 
protokollfört sammanträde beroende på kommuntillhörighet. Samhälle 
och Serviceförvaltningen ansvarar inte för blankett för närvaro. 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
1. Godkänna föreslagna datum för dialogluncher under 2022  
2. Folkhälsonämnden anhåller om att övriga nämnder/styrelser utser sina 
representanter till dialogluncherna 2022 
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef  Elin Åckerström 

Folkhälsoutvecklare 
 

Expedieras till 
Samtliga nämnder och kommunstyrelser i Karlskoga och Degerfors 
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Handläggare  
Elin Åckerström 

Folkhälsonämnden 
 

Val av representanter för dialogluncher ht 2022 

Sammanfattning 

Syftet med dialogluncherna är att ge nya perspektiv och ökad förståelse 
mellan förtroendevalda och barn/unga genom ett dialogmöte. Dialogen 
ska utgå från vardagen samt fokusera på demokrati och möjligheten till 
politisk påverkan. 
 
Representanten ansvarar för att vid lunchen föra dialog med ungdomarna 
och dokumentera vad som framkommit, samt återkoppla till sin nämnd. 
 

- Till hösten 2022 tillkommer ett utökat fokus för besök på 
särskolorna. 

- Dialogmötet sker på eftermiddagen med högstadieelever i 
Karlskoga. 

- Dialogluncherna - Utveckling till hösten sker genom att efter 
lunchen går förtroendevalda till rasthallarna för att möta fler elever 
på fler mötesplatser. Det innebär att träffarna totalt pågår i cirka 2 
timmar på varje skola. Träffarna kommer vara cirka 11:00-13:30, 
exakta tider vid varje tillfälle informeras till hösten. 

 
Representanter till respektive dialoglunch för andra halvåret 2022 
behöver utses, vilket innebär representation vid följande dialogluncher: 
 
Karlskoga 
22 september Skrantaskolan 
5 oktober  Möckelngymnasiet, samt besök på 

gymnasiesärskolan 
19 oktober  Österledskolan, samt besök på grundsärskolan 
24 november Bregårdsskolan 
1 december  Dialogmöte 
 
Degerfors 
25 oktober  Stora Vallaskolan 
17 november Degerforsgymnasiet 
 
Arvode och ersättning utgår till de valda representanterna och den 
förtroendevalde ansvarar själv för att arvode och ersättning utbetalas 
genom inlämnande av blankett.  
 
Det är viktigt att alla nämnder är representerade på dialoglunchen. 
Ansvarig representant är därför skyldig att i god tid meddela 
nämndordförande vid förhinder så att ersättare kan utses. 
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Beslutsunderlag 
Samhälle- och serviceförvaltningen tjänsteskrivelse 18 maj 2022. 
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 
Folkhälsonämnden utser en representant till respektive dialogluncher 
under våren 2022: 
 
Karlskoga 
22 september Skrantaskolan 
5 oktober  Möckelngymnasiet, samt besök på 

gymnasiesärskolan 
19 oktober  Österledskolan, samt besök på grundsärskolan 
24 november Bregårdsskolan 
1 december  Dialogmöte 
 
Degerfors 
25 oktober  Stora Vallaskolan 
17 november Degerforsgymnasiet 
 
 

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Elin Åckerström 
Folkhälsoutvecklare 

 

Expedieras till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Folkhälsonämnden 
 

Remissyttrande Karlskogaförslag ID 5374 Indragna 
busskort 

Sammanfattning 

Folkhälsonämnden har ombetts att, med hörande av Ungdomsfullmäktige, 
yttra sig över Karlskogaförslag ID5374 indragna busskort. 
Ungdomsfullmäktige har inkluderat ungdomar i yttrandet för att få ett 
breddat beslutsunderlag med ungdomsperspektiv 
 
Folkhälsonämnden ställer sig positiva till ungdomsfullmäktiges förslag att 
erbjuda busskort till alla gymnasieungdomar, men ge busskort utifrån 
elevens behov. Busskortet syfte är att underlätta resa till skolan och då bör 
kortet sträcka sig inom kommunen för dem som studerar i Karlskoga och 
för de ungdomar som studerar utanför kommungränsen görs andra 
busskortslösningar. Folkhälsonämnden har inte rådighet i frågan om den 
ekonomiska lösningen varför detta lämnas till beslutande instans. 
 
Folkhälsonämndens förslag till beslut är godkänna Ungdomsfullmäktiges 
yttrande samt återkoppla yttrandet till kommunstyrelsen som ett förstärkt 
beslutsunderlag med ett ungdomsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 maj 2022 
Karlskogaförslag ärende ID 5374 registrerat den 22 november 2021 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 
 
Bakgrund 
Den I oktober 2021 inkom ett Karlskogaförslag om att återinföra 
gymnasiebusskorten i Karlskoga. Förlagsgivaren beskriver att 
gymnasieverksamheten i Degerfors och Karlskoga har haft ekonomiska 
underskott under många år. På grund av detta fick gymnasienämnden i 
uppdrag av kommunfullmäktige i Karlskoga att minska kostnaderna. Detta 
ledde till nya bestämmelser angående busskort för gymnasieelever 
bosatta i Karlskoga kommun. Dessa nya bestämmelser innebär att elever 
måste ha mer än 6 kilometer till skolan från sin folkbokföringsadress, för 
att bli beviljad busskort.  
 
För att få ungdomars perspektiv på Karlskogaförslaget har 
Ungdomsfullmäktige yttrat sig i frågan. 
 
Beskrivning av förslag  
Karlskoga kommuns beslut angående busskorten är något som skapar oro 
bland skolpersonal, klasskamrater och framför allt för de elever som blir 
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berörda. För att bredda beslutsunderlaget har Ungdomsfullmäktige 
skickat ut en enkät för att få in synpunkter från berörda.  
Av 500 svarande så har 142 elever minde än 3 km till skolan, 174 elever 
mellan 3 och 6 km och 216 elever mer än 6 kilometer till skolan.  
 
Av de 316 elever som drabbats av indragna busskort, upplever 193 av 
dessa att de påverkats ekonomiskt. Tidsmässigt är det 148 elever som 
påverkats. 69 elever upplever, enligt enkäten, minskat engagemang i 
skolan. 
 
Enligt Skolförvaltningens tjänsteskrivelse redogörs för den besparing som 
nämnden gjort utifrån indraget av busskort. Enligt tjänsteskrivelsen 
beviljas i dag 410 busskort till en kostnad av 2 427 200 kr. Skulle samtliga 
gymnasieungdomar (1 034 ungdomar) i Karlskoga beviljas busskort skulle 
kostnaden uppgå till 6 121 289 kr. Dessa kostnader är beräknade för 
busskort för resor inom hela Örebro län med en årskostnad på 5920 kr per 
busskort.  
 
Ungdomsfullmäktige har sett över alternativ som utifrån ungdomars 
perspektiv skulle kunna vara ekonomiskt hållbara.  
Region Örebro och länstrafiken erbjuder ett alternativ med 30-dagarskort 
för resor inom Karlskoga kommun. Med dessa kort kan resenären resa 
hela dygnet inom hela Karlskoga kommun. Ett sådan kort kostar 235 
kronor per månad för ungdomar till och med 19 år. Beräknas kostnaden 
med ett sådant kort under 12 månader blir kostnaden 2820 kronor per 
busskort, vilket innebär mindre än halva kostnaden av de busskort som 
Skolförvaltningen har räknat på. Skulle ett 30-dagars kort erbjudas till alla 
gymnasieelever (1 034 ungdomar) skulle den totala kostnaden bli 
2 915 880 kr, nästan samma summa som idag erbjuds 410 gymnasieelever 
med busskort.  
 
Att ge ungdomar möjlighet att resa fritt i hela Örebro län är generöst och 
vissa gymnasielever kan vara i behov av ett sådan kort för att ta sig till 
skolan. Att erbjuda busskort eller skolskjuts till elev med mer än 6 km till 
skolan står skolan skyldiga till. Det behöver ändå inte betyda att det är 
utanför kommunens gränser.   
 
Sett till helheten anser Ungdomsfullmäktige att det ändå borde gå att hitta 
ekonomiskt hållbara alternativ för att kunna återinföra busskort till 
Karlskogas gymnasieelever. Förslaget är att erbjuda ett busskort till alla 
gymnasieungdomar, men ge busskort utifrån behov. Busskortet syfte är att 
underlätta resa till skolan och då bör kortet sträcka sig inom kommunen 
för dem som studerar i Karlskoga och för de ungdomar som studerar 
utanför kommungränsen görs andra busskortslösningar. 
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Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Indragna busskort har lett till att berörda elever upplever att de får 
mycket längre skoldagar på grund av att tiden att ta sig till och från skolan 
blir påtagligt längre än när det finns möjlighet till att åka buss. Detta leder 
även till ett minskat engagemang och att de som har det tufft i skolan får 
ytterligare ett hinder att ta sig smidigt till skolan.  
Att inte ha tillgång till busskort kan även leda till ett socialt utanförskap 
samt att tillgängligheten i både tid och avstånd till fritidsaktiviteter i nära 
anslutning till skoldagen slut påverkas negativt.  
 
Ekologiska konsekvenser  
Att ta bort möjligheten till busskort har flera ekologiska konsekvenser. Av 
de elever som påverkats av de indragna busskorten åker fler idag bil eller 
moped till skolan. Detta leder till ökade utsläpp och går emot Karlskoga 
kommuns klimatmål. Genom att erbjuda busskort och på så sätt 
uppmuntra till att åka kollektivt är chansen större att även fortsätta att 
använda kollektivtrafik högre upp i åldern. Det uppmuntrar till goda vanor 
gällande transport.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån den enkät som skickats ut framkommer att flera elever upplever 
ekonomiska konsekvenser på grund av de indragna busskorten. Det är inte 
en självklarhet för alla elever och familjer att kunna bekosta busskort med 
den egna ekonomin.    
 
Utifrån det kommunala perspektivet så finns det lösningar på busskort för 
gymnasieungdomar som inte påverkar den nuvarande budgeten för 
gymnasiebusskort.  
 
Överväganden  
Ungdomsfullmäktige med starkt stöd av gymnasieelever ser flera positiva 
delar med att återinföra gymnasiebusskorten.  Dels innebär återinförande 
övervägande positivt effekter för individen både ekonomiskt och socialt. 
Genom busskort gynnas även föreningslivet och kulturlivet genom att 
busskort gör det mer tillgängligt utifrån både en tids- och avståndsaspekt.  
 
I det förslag som Ungdomsfullmäktige lagt fram som ett först alternativ så 
kommer inte kommunens budget för busskort att påverkas nämnvärt utan 
kan eventuellt bli mer ekonomiskt hållbart.  
 
Den negativa konsekvens som blir är att de förslag som är framtaget inte 
ger samma möjlighet som de föregående busskorten att röra sig fritt i hela 
Örebro län. Genom att kompromissa är ett busskort som gäller i Karlskoga 
dygnet runt ändå mer gynnsamt och positivt än att återigen välja att inte 
erbjuda något busskort alls för elever mer minde än 6 kilometer till skolan.  
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Att erbjuda busskort kommer också att till viss del öka attraktiviteten till 
att välja att gå gymnasiet i Karlskoga.  
 
Samhälle och serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Folkhälsonämnden ställer sig positiva till ungdomsfullmäktiges 
förslag att erbjuda busskort till gymnasieungdomar utifrån elevens 
behov inom Karlskoga. 

2. Folkhälsonämndens godkänner Ungdomsfullmäktiges yttrande 
samt återkopplar yttrandet till kommunstyrelsen som ett förstärkt 
beslutsunderlag med ett ungdomsperspektiv. 

3. Folkhälsonämnden lämnar yttrandet till kommunstyrelsen, utifrån 
Karlskogaförslag ID 5374.           

Ulrika Lundgren 
Förvaltningschef 

Kristin Hinshaw Adamsson 
Folkhälsoutvecklare 

 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Karlskoga 



2021-11-22 07:59:53  

Ärendeutskrift 

Ärende 5374 

Skapat 2021-10-18 

Avslutat: Nej. 

Förslaget gäller 
övrigt 

Rubrik 
Indragna busskort - ett förkastligt beslut 

Sammanfattning 
Att bli beviljad busskort har nyligen blivit svårare till gymnasielever. Jag vill ha ett hållbart Karlskoga där alla 
är välkomna till skolan, oavsett vart de bor. 



Hela förslaget 

Gymnasieverksamheten i Degerfors och Karlskoga har under många år haft stora 
ekonomiska underskott. På grund av detta fick gymnasienämnden i uppdrag av 
kommunfullmäktige i Karlskoga att minska kostnaderna. Detta ledde till nya bestämmelser 
angående busskort för gymnasieelever bosatta i Karlskoga kommun. Dessa nya 
bestämmelser innebär att man måste ha mer än 6 kilometer till skolan från sin 
folkbokföringsadress, för att bli beviljad busskort. Samtidigt fortsätter Degerfors med att 
ge busskort till alla elever i kommunen, oavsett avstånd till skolan, precis som när det 
fanns ett samarbete kommunerna emellan. Dessutom har Degerfors elever busskort för 
helgdagar. Karlskoga kommuns beslut angående busskorten är något som skapar stor 
uppgivenhet bland skolpersonal, klasskamrater och framförallt för de elever som blir 
berörda. 

Som sagt är avståndsbegränsningen för busskort 6 kilometer, bor man 5,9 kilometer från 
skolan, blir man inte beviljad busskort. Till och från skolan är det då alltså 11,8 kilometer, 
över en mil. Enligt genomsnittet så tar man sig 6 kilometer på en timme, om man går en 
rask promenad. Två timmars rask promenad för att kunna gå i skolan. Ska alltså 
gymnasieeleverna börja gå hemifrån över en timme innan skolstart? När de tidigare kunnat 
gå 15 minuter hemifrån innan skolstart för att ta sig till närmaste busshållplats. Det kanske 
går an under terminens varma period, men sen kommer vintern. Alla kanske inte har 
föräldrar som kan skjutsa, vissa kanske inte ens har råd med en cykel. Hur gymnasieelever 
tar sig till skolan blir en klassfråga. Jag tror inte att ni i kommunfullmäktige och 
gymnasienämnden skulle vilja se era barn ge sig ut mitt i vintern för en timmes rask 
promenad till skolan. Eller harjag fel? 

Jag tror tyvärr att beslutet långsiktigt kommer leda till att Karlskoga kommun tappar elever 
på sina skolor. Elever som kommer välja andra orter och kommuner så att de kan bli 
beviljade busskort från er. Vilket jag inte tror att det är något som välkomnande, kloka och 
innovativa Karlskoga önskar. Sjukfrånvaron kommer troligtvis öka också. Ett samband 
mellan dåligt väder och sjukfrånvaro är något ni troligtvis får räkna med. Självklart förstår 
jag att ni måste spara pengar någonstans. Det måste dock finnas andra sätt? Degerfors 
kommun hade förra året ett underskott på ca 45 miljoner kr, de gick minus med enorma 
summor. De har busskort åt sina ungdomar, de har hittat ett annat sätt, det kanske är 
något ni ska ta efter? 

Ett annat förslag är att ni fortsätter med ansökan om busskort, fast att ni beviljar till de 
som ansöker. För om man ansöker om ett busskort så betyder det att man behöver det. 

Förslag1: Fortsätt med ansökan om busskort enligt ovan. 

Förslag 2: Förstärk Barn- och Utbildningsnämndens budget med kostnaden för "fria 
busskort" efter samma modell som Degerfors kommun har. 



FÖRSLAG 1: 
Fortsätt med 
ansökan om 

busskort och bevilja 
till de som ansöker. 
För om man ansöker 

så betyder det att 
man behöver det. 

FÖRSLAG 2: 
Förstärk Barn- och 

Utbildningsnämndens 
budget med kostnaden 

för "fria busskort" 
efter samma modell 

som Degerfors 
kommun har. 

Profilbild för förslaget 
1 	GIF 	Indragna busskort är ett förskatligt beslut 

2 	
aa

PNG 	busskort 1 

~I 

3 	PNG 	busskort 2 



Röstning 

Identifieringstyp För 

Anonymt 0 0 

Personlig  Info  52 2 

Inloggad 0 0 

Totalt 52 2 



 Sammanträdesprotokoll 1(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-04-06 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 2022-00245 
 
Karlskogaförslag ID5374 Indragna busskort 
 

Sammanfattning av ärendet 
Den 22 november 2021 registrerades Karlskogaförslaget ”indragna 
busskort – ett förkastligt förslag”. 
 
Förslagsställaren anser att beslutet, att inte längre ge alla elever som går i 
gymnasieskolan ett busskort på linjetrafiken, är ett förkastligt beslut. 
Förslagsställaren uppger att det kan bli ett antal negativa effekter för 
ungdomarna i kommunen. Förslagsställaren jämför Karlskoga kommun 
med Degerfors kommun som valt att ge alla elever som går i 
gymnasieskolan ett utökat busskort som gäller även för helger.  
 
Förslagsställaren föreslår därför att i första hand ska alla som ansöker om 
ett busskort beviljas ett busskort. I andra hand att barn- och 
utbildningsnämndens budget förstärks med  
kostnaden för ”fria busskort” efter samma modell som Degerfors kommun 
har. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 februari 2022 § 7  att 
tidigare beslut om avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår 
och att Karlskogaförslaget därmed är besvarat. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att tidigare beslut om 
avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår och att 
Karlskogaförslaget avslås. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 16 mars 2022 
Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden den 14 februari 
2022 § 7 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2022 
Karlskogaförslaget ärende 5374 registrerat den 22 november 2021 
 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigare beslut om 
avståndsgräns med minst 6 km för elevresor kvarstår och att 
Karlskogaförslaget avslås. 
 



 Sammanträdesprotokoll 2(2) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-04-06 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Yrkanden 
Tony Ring (M) yrkade att ärendet återremitteras för att inhämta yttrande 
från ungdomsfullmäktige.  
 
Daniel Ekelund (MP) yrkade att kontakt tas med förslagsställaren, för att 
tydliggöra förslaget, i samband med att ärendet återremitteras.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställde yrkande om återremiss mot att ärendet skulle avgöras 
vid dagens sammanträde. Ordförande fann att kommunstyrelsen 
beslutade att återremittera ärendet för att inhämta yttrande från 
ungdomsfullmäktige samt kontakta förslagsställaren för att förtydliga 
förslaget.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för att inhämta 
yttrande från ungdomsfullmäktige samt kontakta förslagsställaren för att 
förtydliga förslaget.  
 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Förslagsställaren 
 
 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-31 FHN 2022-00006 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Folkhälsonämnden 
 

Inkomna handlingar 2022-06-08 

Följande handlingar anmäls: 

KF 2022-04-26  § 78 Årsredovisning 2021 
Protokoll LokBrå 2022-05-20 
2022-00047 Protokollsutdrag SvFR 2022-05-17  § 15 Ekonomisk rapport 
Sverigefinska rådet 2022 
2022-00199 Protokollsutdrag SvFR 2022-05-17  § 17 Nationella 
bastudagen den 11 juni 2022 
2022-00046 Protokoll SvFR 2022-05-17 
Protokollsutdrag KSAU 2022-05-19  § 27 Ekonomisk rapport januari-april 
2022 Karlskoga kommun 
 





 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Samhälle och serviceförvaltningen 2022-05-31 FHN 2022-00003 
Handläggare  
Gunn Enoch 

Folkhälsonämnden 
 

Anmälda delegationsbeslut 2022-06-08 

Följande delegationsärenden anmäls: 

 

B7 
Anställa vikarier/tidsbegränsade 
anställningar     

  FHN 2022-00059 Samordnare psykisk hälsa DGC 

  FHN 2022-00058 Digital handledare DGC 

  FHN 2022-00058 Digital handledare DGC 

E6 
Förtroendevaldas deltagande i 
externa kurser    

  FHN 2022-5 Barnrättsfrukost ANAK 
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