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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 




