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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. 




