
 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Skolförvaltningen 2022-05-30 BUN 2022-00004 
Handläggare  
Maria Beck 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Inkomna handlingar maj-juni 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 

Beslut KF § 78 Årsredovisning 2021 
 
Protokollsutdrag från styrelsen och andra nämnder 
Beslut KS § 72 Begäran om entledigande från David Fridholm (S) 
Beslut KS § 73 Begäran om entledigande från Filka Zaharieva Mitev (S) 
Beslut KS § 78 Val av firmatecknare 2022 
Beslut KSAU § 27 Ekonomisk rapport januari - april 2022 Karlskoga 
kommun 
Beslut Valnämnden § 19 Information om skolval 2022 
Protokoll Lokala brottsförebyggande rådet 2022-05-20 
Protokoll SvFR 2022-05-17 
Dialoglunch sammanställning Möckelngymnasiet 2022-05-05 
 
Samverkan 
Protokoll SF-samverkan 2022-05-11 
 
 
 
 
Skolförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten över inkomna 
handlingar. 
 
 

Carina Hagström-Bergh 
Förvaltningschef 

Maria Beck 
Förvaltningssekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2021-00602 
 
Årsredovisning 2021 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat ett förslag till 

årsredovisning för 2021 från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Årsredovisningen är uppdelad i två dokument. I huvuddokumentet 

redovisas inledning, förvaltningsberättelse och räkenskaper. I bilagan 

redovisas verksamheterna.  

 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning. 

För att uppnå en god ekonomisk hushållning krävs att kommunen 

uppfyller de finansiella målen och fullmäktigemålen. Den sammanlagda 

bedömningen av fullmäktigemålen är att två mål uppnås helt och hållet 

och tre mål delvis uppnås. Båda de finansiella målen uppnås helt. 

Sammantaget bedöms därför att Karlskoga kommun uppfyller en god 

ekonomisk hushållning i sina verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2022 § 65 

Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 14 mars 2022 

Karlskoga kommun Årsredovisning 2021 

Verksamheter – bilaga till Karlskoga kommuns årsredovisning 2021 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna årsredovisningen för 2021.  

 

2. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

avsteg från principen om treårsbudget genom att samtliga ackumulerade 

nettounderskott tas bort och därmed inte förs över till 2022. Samtliga 

överskott, dock maximalt 1,5 procent av budgetram enligt gällande 

regelverk, förs över till 2022. 

 

 

 

Yrkanden 
Anna Danielsson (M), Tony Ring (M) och Maria Nyberg (V) yrkade 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag till beslut under 

proposition och fann att kommunfullmäktige biföll detta.  



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 2 (2) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 

2021.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna avsteg från principen om 

treårsbudget genom att samtliga ackumulerade nettounderskott tas bort 

och därmed inte förs över till 2022. Samtliga överskott, dock maximalt 

1,5 procent av budgetram enligt gällande regelverk, förs över till 2022. 

 

 

Expedieras till 

Samtliga nämnder 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2022-00328 
 
Begäran om entledigande från David Fridholm (S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
David Fridholm (S) har begärt entledigande från uppdragen som 

ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i Barn- och 

utbildningsnämnden samt som ersättare i Bergslagens Räddningstjänst. 

Ny ledamot ska väljas.  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljade David Fridholms (S) begäran om 

entledigande från uppdragen som  

 

1. Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Beslutet översänds till 

länsstyrelsen för omräkning. 

2. Ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Som ny ordinarie 

ledamot valdes Filka Mitev (S). 

3. Ersättare i Bergslagens räddningstjänst. Ny ersättare utses vid 

nästkommande sammanträde. 

 

Expedieras till 

Berörda ledamöter 

Länsstyrelsen i Örebro 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-26 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2022-00344 
 
Begäran om entledigande från Filka Zaharieva Mitev 
(S) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Filka Zaharieva Mitev (S) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. Ny ersättare ska utses. 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljade Filka Zaharieva Mitevs (S) begäran om 

entledigande från uppdraget som ersättare i Barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Som ny ersättare utsågs Malin Radegård (S). 

 

Expedieras till 

Berörda ledamöter 

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

 



 Sammanträdesprotokoll 1(1) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-04 
Kommunstyrelsen 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2022-00333 
 
Val av firmatecknare 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förändringar har skett på tjänstepersonnivå vilket föranleder att 
firmatecknare i Karlskoga kommun måste ändras. Från 6 april 2022 är 
Christian Westas tillförordnad kommundirektör.  
 
Inga förändringar finns dock vad beträffar förtroendevalda i 
kommunstyrelsens presidium. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 20 april 2022 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 11 juni 2019 § 161 
 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Karlskoga kommun tecknas av kommunstyrelsens ordförande Tony 
Ring (M) och tillförordnad kommundirektör Christian Westas två i 
förening. Vid förfall för kommunstyrelsens ordförande Tony Ring (M) 
ersätts han av kommunstyrelsens förste vice ordförande Inga-Lill 
Andersson (C) eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Liselotte 
Eriksson (S). Vid förfall för tillförordnad kommundirektör ersätts han av 
redovisningschef/biträdande ekonomichef Erik Tönnäng eller 
förvaltningschef Helen Willyams. 
 
2. Beslutet gäller från 3 maj 2022 och tills vidare. 
 
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder 
Samtliga helägda kommunala bolag 
Berörda firmatecknare 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 1(1) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Dnr 2022-00097 
 
Ekonomisk rapport januari-april 2022 Karlskoga kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga nämndpresidier och förvaltningschefer hade bjudits in till dagens 
sammanträde för att informera om ekonomisk rapport januari-april 2022 
för respektive nämnd.  
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.  
 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser allvarligt på kommunstyrelsens, 
samhällsbyggnadsnämndens, socialnämndens, barn- och 
utbildningsnämndens och tillväxt- och tillsynsnämndens 
prognostiserade underskott och uppmanade nämnderna att vidta 
åtgärder för att minimera underskottet. 

 
 



 Sammanträdesprotokoll 1(1) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Valnämnden 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2022-00256 
 
Information om Skolval 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag 
att förbereda skolval i samband med de allmänna valen 2022. 
 
Skolvalet vänder sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Ett skolval är 
ett val som anordnas på en skola där elever tar ställning och röstar på ett 
parti. Skolval arrangeras av elever eller av elever och lärare tillsammans. 
 
Regeringens mål med skolval är  
- att så många elever som möjligt deltar i skolvalen till Sveriges riksdag 
och till Europaparlamentet, 
- att stimulera till samtal om politik i skolan, 
- att öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i politiska 
processer. 
 
Skolvalet ska hållas mellan den 17 augusti och den 7 september 2022. 
Resultatet får inte presenteras före valdagen den 11 september. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 23 mars 2022 
 

Valnämndens beslut 
Valnämnden lade informationen till handlingarna. 
 
 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Kommunstyrelsens ledningskontor 2022-03-23 KS 2022-00256 
Handläggare  
Karin Jirénius 

Valnämnden 
 

Information om skolval 2022 

Sammanfattning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag 
att förbereda skolval i samband med de allmänna valen 2022. 
 
Skolvalet vänder sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Ett skolval är 
ett val som anordnas på en skola där elever tar ställning och röstar på ett 
parti. Skolval arrangeras av elever eller av elever och lärare tillsammans. 
 
Regeringens mål med skolval är  
 att så många elever som möjligt deltar i skolvalen till Sveriges riksdag 

och till Europaparlamentet, 
 att stimulera till samtal om politik i skolan, 
 att öka elevers kunskap om demokrati och möjlighet att delta i 

politiska processer. 
 
Skolvalet ska hållas mellan den 17 augusti och den 7 september 2022. 
Resultatet får inte presenteras före valdagen den 11 september. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 23 mars 2022 
 

Beskrivning av ärendet  
Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, med valsedlar, 
valskärmar, röstlängder, valurna, röstmottagare och rösträknare. Efter 
skolvalet sammanställs resultaten och släpps till skolorna som deltagit i 
skolvalet och till allmänheten. 
 
Skolval genomfördes på fyra högstadie- och gymnasieskolor i Karlskoga 
kommun i samband med de allmänna valen år 2018. Totalt 1 917 elever 
deltog i skolvalet, vilket gav ett valdeltagande på 74,3%. Valdeltagandet 
var lägre i Karlskoga kommun än för hela Sverige. 
 
Mer information om Skolvalet finns på 
https://www.mucf.se/uppdrag/skolval-2022 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Valnämnden lägger informationen till handlingarna. 
  



 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Kommunstyrelsens ledningskontor 2022-03-23 KS 2022-00256 
Handläggare  
Karin Jirénius 

 

Karin Jirénius 
Utredare  
 

Expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Samtliga gymnasie- och högstadieskolor i kommunen 



 Sammanträdesprotokoll 1(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 Plats och tid Fredagen den 20 maj 2022 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 09:00 
– 12:35 
Sammanträdet ajournerades 09:55 – 10:10 
 Beslutande Martin Hårsmar (M), Ordförande 
Linda Brunzell (M) 
Ronnie Erhard (M) 
Kim Bäckström (V) 
Anita Bohlin Neuman (V) 
 

Tjänstgörande ersättare 

 
Siv Björck Kjellgren (S) ersatte Margaretha Rosberg (M) 

  

Övriga deltagare Andreas Pettersson, Polisen 
Ulrika Lundgren, förvaltningschef samhälle och serviceförvaltningen 
Gunn Enoch, förvaltningssekreterare 
Cecilia Ljung, enhetschef social hållbar utveckling 
Magnus Ahlberg, förvaltningschef kultur och fritidsförvaltningen 
Carina Hagström-Bergh, förvaltningschef skolförvaltningen 
Patrick Lundvall, säkerhetssamordnare 
Anna Amzoll, förvaltningschef tillväxt och tillsynsförvaltningen 
Unni Johansson, tf förvaltningschef socialförvaltningen, Degerfors 
Christer Carlsson, förvaltningschef kultur och utbildningsförvaltningen, 
Degerfors 
 

Utses att justera Ronnie Erhard Ersättare   

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt, 2022-05-23 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 10-19 
 Gunn Enoch  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

   



 Sammanträdesprotokoll 2(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanträdesdatum 2022-05-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-23 Datum då anslaget tas ned 2022-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Samhälle och Serviceförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Gunn Enoch  

 
 
Punkterna föredrogs i annan ordning. Punkt/§ 4 togs som punkt 3 på 
dagordningen. 



 Sammanträdesprotokoll 3(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 
 
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 10 Dnr 9199  Vidareutveckling av arbetet med narkotika- och trafikbrott i kommunen ............. 4 

§ 11 Dnr 9191  Dopningsförebyggande arbete - Prodis ................................................................................. 5 

§ 12 Dnr 9192  Förlängd ANDT strategi ............................................................................................................... 6 

§ 13 Dnr 9193  Resultat av vattenprover ............................................................................................................. 7 

§ 14 Dnr 9196  Handlingsplan prostitution ........................................................................................................ 8 

§ 15 Dnr 9197  Lägesrapport: EST - kommun och polis ................................................................................ 9 

§ 16 Dnr 9195  Information om demonstration och hur vi kan jobba proaktivt för att öka 
trygghet 10 

§ 17 Dnr 9198  Trygghetskampanj Karlskoga ................................................................................................. 11 

§ 18 Dnr 9194  Beredskapsplan för skyddsrum ............................................................................................. 12 

§ 19 Dnr 5527  Övrigt ................................................................................................................................................ 13 

 



 Sammanträdesprotokoll 4(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr 9199 
 
Vidareutveckling av arbetet med narkotika- och 
trafikbrott i kommunen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen informerar om vidareutveckling av arbetet med narkotika- och 
trafikbrott i kommunerna. Information om SMADIT (Samverkan mot 
alkohol och droger i trafiken) som arbetsmetod. Både Tellus och polisen 
jobbar med motiverande samtal vilket är positivt. Det är också kortare 
handläggningstid när det nu finns provtagning i Karlskoga.   
 
 



 Sammanträdesprotokoll 5(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 9191 
 
Dopningsförebyggande arbete - Prodis 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare och polisen informerar om Prodis - Prevention av 
dopning i Sverige (ett nationellt nätverk och arbetsmetod), där det görs ett 
dopningsförebyggande arbete av Karlskoga och Degerfors kommun, polis, 
RF-SISU Örebro län som samarbetar tillsammans med gymmen i Karlskoga 
och Degerfors.  
 
PRODIS är ett erbjudande till gymmen att ta ställningstagande mot doping 
och får direktkontakt med polisen och har en nära samverkan samt 
uppföljning och varje år görs en omdiplomering. Det är positivt för 
gymägarna som fått mindre stök och färre kriminella på gymmen. 
Medverkande gym i Karlskoga och Degerfors är Crossfit Karlskoga, Nordic 
Wellness, Aero Träningscenter, Davids Träningscenter, C-box, Colloseum 
Club och Strandbadet och det jobbas med att få med alla gym i Karlskoga 
och Degerfors.  
 
 



 Sammanträdesprotokoll 6(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 9192 
 
Förlängd ANDT strategi 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef för social hållbar utveckling informerar om förlängd ANDT-
strategi (alkohol, narkotika, droger och tobak) då riksdagen ska besluta 
om ny ANDTS-strategi, vilket inte är klart ännu. Det övergripande målet 
med ANDT-strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om 
pengar, samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.   
 
Lokala brottsförebyggande rådet tillstyrker att acceptera förlängning ett 
år.  
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 9193 
 
Resultat av vattenprover  
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare informerar om resultat av droger i vattenprover i 
Karlskoga och Degerfors kommunala avloppsvatten. Kemab och Degerfors 
Energi tar 24-timmarsprover som sedan utläses på laboratoriet RISE, 
Södertälje. 
 
Länsstyrelsen samordnar ett regionalt samarbete för provtagningar och 
transporter och det görs sex provtagningar under 2022 på samma datum i 
alla kommuner. Karlskoga och Degerfors har ytterligare två mättillfällen 
på skolavslutningen och till jul.  Detta för att se vilka preparat som är i 
omlopp och få statistik att följa upp.  
 
Sammanfattningsvis kan man i rapporterna från RISE se relativt stabila 
massflöden i båda kommunerna. Amfetamin är en uppåtgående trend och 
heroin har gått ner. Tobaksprodukter stabilt över tid samt en normal 
konsumtion av Tramadol.  
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 8(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 9196 
 
Handlingsplan prostitution 
 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen informerar om handlingsplan för att förebygga förekomst av 
prostitution och minska efterfrågan. Resultat av lagstadgat förbud mot köp 
av sexuella tjänster visar att det har halverat antalet utnyttjade människor.  
 
Lägesbilden över dagens prostitution visar en tidig debut där många som 
säljer sex börjar med det som tonåringar, men även att de som köper sex 
gör det i övervägande ung ålder. Det sker ofta via sociala medier och 
inledningsvis med grooming (där man skicka bilder), vilket ofta leder till 
utpressning, psykiskt och fysiskt våld.  
 
Det arbetas på olika nivåer mot prostitution, både nationellt, regionalt och 
kommunalt i Nätverk mot våld i nära relation där representanter från 
kommunen, Region Örebro, Polisen, civila i samhället, myndigheter och 
organisationer medverkar.  
 
Med utgångspunkt från en motion i Karlskoga, har kommunfullmäktige 
tagit beslut att en Handlingsplan mot prostitution ska tas fram i 
samverkan. Planen är klar och har via folkhälsonämnden skickats till KF 
för fastställande. Degerfors har möjlighet att använda samma plan som 
underlag för beslut i KF Degerfors.  
Lokala brottsförebyggande rådet enas om att Handlingsplan mot 
prostitution skickas från FHN till KS Degerfors för fortsatt politisk 
behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 9(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 9197 
 
Lägesrapport: EST - kommun och polis 
 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen och enhetschef för social hållbar utveckling informerar om 
lägesrapport EST – Effektiv samordning för trygghet som är ett samarbete 
mellan bland annat polis, räddningstjänst, KarlskogaHem, Energi och 
Miljö. Det jobbas nu med en trygghetskampanj med utskick till 
medborgare.  
 
Många av anmälningarna i Karlskoga är kopplat till unga personer och 
alkohol.  
 
Det pågår ett nationellt kameraprojekt inom polisen –att kameraövervaka 
så kallade hotspots. Det har tagits fram ett par punkter i Karlskoga, en i 
Degerfors och en i Hällefors där polisen vill sätta upp kameror. 
 
I Karlskoga var det 1091 anmälda brott fram till den 19 maj och det 
framgår en kraftig ökning av olika brott. Det sticker ut med en ökning av 
klotter och skadegörelse, dock har glaskross som var högt förra året 
minskat. Typen av skadegörelse har ändrats.  
 
I Degerfors var det 383 anmälda brott fram till den 19 maj. Det har varit en 
insats under de  sista veckorna med aspiranter – narkotikaproblematiken i 
Degerfors där det tagits en hel del i beslag.  
 
Aktiviteter kopplat till medborgarlöften 

 Arbete med EST fortlöpande 
 Trygghet och satsat på bostadsmiljöer samt kopplat in 

Degerforsbyggen/KarlskogaHem 
 Information till nyanlända 
 Fokusinsatser på konfliktaktörer 
 Narkotikautbildning för aspiranter 
 Infobrev till nya A-traktorägare utskickat  
 Tidig kontakt med målsägande fortsätter 
 Närvaro vid UNIK-kvällarna i Karlskoga 
 Arbete med Sociala insatsgruppen fortsätter i Degerfors 

 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 10(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 9195 
 
Information om demonstration och hur vi kan jobba 
proaktivt för att öka trygghet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Polisen och enheten för social hållbar utveckling informerar om 
demonstrationer i Örebro samt hur kommunerna kan jobba proaktivt för 
att öka tryggheten bland medborgarna. Polisen har ett bra nätverk att 
jobba kring.  
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 11(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 9198 
 
Trygghetskampanj Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef social hållbar utveckling informerar om trygghetskampanj i 
Karlskoga som pågår under veckan. ”Snacka om trygghet”.  Kommer att stå 
på Skranta torg och stora torget i centrum där man pratar med 
medborgarna om trygghet. Uppmanar medborgarna att gå in på 
trygghetskartan och markera om man känner sig otrygg någonstans samt 
motivera varför.  
Enkät har gått ut parallellt till både Karlskoga och Degerfors baserat på 
nationella trygghetsundersökningen. Förra året var det mörker och 
belysning, tunnlar samt narkotikapåverade personer som visade sig i 
trygghetskampanjen som otryggt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 12(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 9194 
 
Beredskapsplan för skyddsrum  
 

Sammanfattning av ärendet 
Utredare samt säkerhetssamordnare för både Karlskoga informerar om 
beredskapsplanen för skyddsrum. Skyddsrummen är fastighetsägarnas 
ansvar och MSB är tillsynsmyndighet. Karlskoga kommun tillsammans 
med KarlskogaHem har gjort en inventering över skyddsrum i Karlskoga. 
Det finns en kapacitet i Karlskoga med skyddsrum för 36 000 människor. 
Alla skyddsrum i Karlskoga är till för alla, oberoende på vart man befinner 
sig. Även skyddsrum i industriområden får användas. Det saknas dock 
organisation för detta vid höjd beredskap. Arbetet fortsätter med att titta 
på vattendunkar, ventilation med mera.  
 
Frågan kom upp om tillgänglighetsanpassning finns, vilket det inte gör. 
 
Förvaltningschef kultur och utbildningsförvaltningen i Degerfors 
informerar att Degerfors Byggen har inventerat och har koll på sina 
skyddsrum.  
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 13(13) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-20 
Lokala brottsförebyggande rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 5527 
 
Övrigt 
 

Sammanfattning av ärendet 
Information från ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att arbetet med 
Bregårdstunneln finns finansiering för och förhoppningsvis påbörjas 
projekteringen efter sommaren.  
 
 
 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 1(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-17 
Sverigefinska rådet 

 Plats och tid Tisdagen den 17 maj 2022 i Kommunstyrelsens sessionssal, 
Kommunstyrelsens hus, klockan 14:00 – 15:45 
 

Beslutande Niina Slagner (S), ordförande 
Seppo Järvinen (-) 
Lennart Lind (S) 
Maria Karlsson (S) 
Lena Hagström (S) 
Elaine Erlandsson Lindblom (L) 
Linda Brunzell (M) 
Ronnie Erhard (M) 
Kerttu Christiansen (-) 
Jouni Slagner (-) 
Irmeli Parkkinen (-) 
Seija Vainionpää (-) 
 

Tjänstgörande ersättare 

 
Esko Kalliomäki (-) 
 

Ej tjänstgörande ersättare Anne-Marie Karlsson (M) 
Anna Danielsson (M) 
Patrik Nyström (SD) 
Pontus Quick (L) 
Rania Abou Rabii (S) 
Urban Jonsson (S) 
Mika Takamäki (S) 
Anja Timonen (-) 
Rauni Isoniemi (-) 
Esko Kivelä (-) 
Raili Pyörret (-) 
 

Övriga deltagare Magnus Ahlberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande 

Utses att justera Maria Karlsson (S) Ersättare  Lennart Lind (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt, 20 maj 2022 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 13-20 
 Anne Ågren  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Niina Slagner (S)  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Maria Karlsson (S)  



 Sammanträdesprotokoll 2(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-17 
Sverigefinska rådet 

 

 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Sverigefinska rådet 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-23 Datum då anslaget tas ned 2022-06-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens ledningskontor, Katrinedalsgatan 2-4, Karlskoga 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Karin Jirénius  

 



 Sammanträdesprotokoll 3(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-17 
Sverigefinska rådet 
 
 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 13 Dnr 2022-00191  Information från förvaltningarna till Sverigefinska rådet .............................. 4 

§ 14 Dnr 2022-00342  Information från kommunstyrelsen till Sverigefinska rådet ......................... 5 

§ 15 Dnr 2022-00047  Ekonomisk rapport Sverigefinska rådet 2022 ..................................................... 6 

§ 16 Dnr 2022-00048  Sverigefinska kulturaktiviteter 2022 ...................................................................... 7 

§ 17 Dnr 2022-00199  Nationella bastudagen den 11 juni 2022 ............................................................... 8 

§ 18 Dnr 2022-00192  Information från förtroendevalda till Sverigefinska rådet ............................. 9 

§ 19 Dnr 2022-00052  Utbildningar och seminarier 2022 för Sverigefinska rådet .......................... 10 

§ 20 Dnr 2022-00053  Inkomna handlingar SvFR 2022 .............................................................................. 11 

 



 Sammanträdesprotokoll 4(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2022-00191 
 
Information från förvaltningarna till Sverigefinska rådet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigefinska rådet har den 17 september 2019 i § 21 beslutat att bjuda in 
en förvaltningschef i taget till rådets sammanträden för att lämna 
information utifrån följande punkter: 
- Förvaltningens handlingsplan för sverigefinsk verksamhet 
- Redovisning av mål och aktiviteter för den sverigefinska verksamheten 
- Information om bemanning med finskspråkig kompetens 
- Planerade insatser inom den sverigefinska verksamheten  
 
Respektive nämnds representant i rådet ges även möjlighet att informera 
om aktuella aktiviteter eller åtgärder med anknytning till den 
sverigefinska minoriteten. 
 
Förvaltningschef Carina Hagström-Bergh hade bjudits in för att informera 
om skolförvaltningens verksamhet, men har inte svarat på inbjudan. 
 
Förvaltningschef Magnus Ahlberg informerade om kultur- och 
fritidsförvaltningens verksamhet. Biblioteket har en nyckelroll när det 
gäller förvaltningens sverigefinska arbete. Förskolor kan stöttas med 
finska böcker. Samarbetet mellan bibliotek och minoritetsstrateg är 
mycket bra.  
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 5(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 2022-00342 
 
Information från kommunstyrelsen till Sverigefinska 
rådet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Tony Ring informerade om  
- former för rekrytering av finskspråkig personal avseende exempelvis 
information på jobbmässor 
- former för föreningsbidrag 
- nästa års budget 
- Karlskoga kommun har bjudit in representanter för vänorten Riihimäki i 
Finland till nationella bastudagen den 11 juni 2022 
- utbildning om nationella minoriteter bör ingå i politikerutbildning i 
samband med ny mandatperiod 
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till  
Kommunstyrelsen 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 6(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2022-00047 
 
Ekonomisk rapport Sverigefinska rådet 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Minoritetsstrateg Anne Ågren informerade om ekonomisk rapport för 
Sverigefinska rådet. 
 
Av årets budget kvarstår ca 210 tkr. 70 tkr har nyttjats bland annat till 
annonser, sverigefinnarnas dag, allsång och barnteater.  
 
Minoritetsstrategen påpekade vikten av att samtliga förvaltningar avsätter 
ekonomiska medel i samtliga ordinarie verksamheter för aktiviteter med 
den sverigefinska minoriteten som målgrupp. 
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till 
Samtliga nämnder 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 7(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 2022-00048 
 
Sverigefinska kulturaktiviteter 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Minoritetsstrateg Anne Ågren informerar om aktuella sverigefinska 
kulturaktiviteter. 
 
- 18 juni Resa till Finnskogarna i Värmland (samarbete med Degerfors 
kommun) 
- 17 augusti klockan 18.00 Politikerpanel på finska, Biblioteket 
- 30 augusti klockan 17.00 Allsång på Björkborn 
- oktober bio 
- november-december Utställning Finland inom mig, Nickkällan  
- 6 december Finlands självständighetsdag 
 
Det pågår även många sverigefinska aktiviteter på äldreboendena i 
kommunen. 
 
Minoritetsstrateg Anne Ågren uppmanade föreningarna att engagera sig i 
verksamheten på Nickkällan.  
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 8(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 2022-00199 
 
Nationella bastudagen den 11 juni 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsgruppen för bastudagen informerar om planerade aktiviteter. 
 
Alfred Nobels torg har bokats för aktiviteter hela dagen den 11 juni från 
klockan 10.00.  
 
- Konferencier Jonatan Edlund 
- Föreläsning om bastukultur med Magnus Ahlberg 
- Hoppborg 
- Knivutställning 
- Visning av motorsågskonst 
- Korvgrillning 
- Barnkonsert "Presidentens katt" 
- Seniordans 
- Föreningar erbjuds möjlighet att presentera sin förening och verksamhet 
samt sälja saker 
- Vuxenkonsert Valto Savolainen 
- Tipspromenad  
- Bastubad 
- Bindning av bastukvastar 
- Visning av alster från privata finska handarbetare 
- Dragspelsmusik av Valde Lehtoniemi  
- Flaggning med svensk, finsk och sverigefinsk flagga på Torget 
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till 
Näringslivs- och tillväxtavdelningen 
Samtliga nämnder 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 9(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2022-00192 
 
Information från förtroendevalda till Sverigefinska rådet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga ledamöter och ersättare i rådet ges möjlighet att informera om 
aktuella aktiviteter i respektive nämnd, förvaltning eller förening med 
anknytning till den sverigefinska minoriteten. 
 
Ordförande Niina Slagner (S) informerade från socialnämnden att 
riktlinjer för biståndsbedömning har reviderats, där en hänvisning till 
minoritetslagstiftningen även lagts till. 
 
Maria Karlsson (S) informerade från barn- och utbildningsnämnden att 
det finns ett antal finsktalande barn och personal i verksamheten.  
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 10(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2022-00052 
 
Utbildningar och seminarier 2022 för Sverigefinska rådet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att rapportera från 
utbildningar och seminarier. 
 
Minoritetsstrateg Anne Ågren informerar från 
- Nätverket Minoritetspolitik i praktiken 
- Språkdagen 6 maj 
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 



 Sammanträdesprotokoll 11(11) 

 Sammanträdesdatum 

 2022-05-19 
Sverigefinska rådet 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2022-00053 
 
Inkomna handlingar SvFR 2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
1. Protokollsutdrag från socialnämnden den 14 februari 2022 § 25 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 år 
2021 
 
2. Revidering av reglemente för Sverigefinska rådet 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 29 mars 2022 § 66 
- Fastställt reglemente för Sverigefinska rådet – börjar gälla 1 januari 2023 
Dnr KS 2020-00633 
 
3. Protokollsutdrag KS 2022-05-03 § 77 Fyllnadsval till Sverigefinska rådet 
Dnr KS 2022-00221 
 
4. Inbjudan till lansering av en utbildning i minoritetslagstiftningen. 
 

Sverigefinska rådets beslut 
Sverigefinska rådet lade informationen till handlingarna. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialoglunch sammanställning Möckelngymnasiet, 
Karlskoga, 2022-05-05 
Sammanställningen ska återrapporteras i samtliga nämnder. Varje nämnd är ansvarig att 
se över punkter från sammanställningen och lyfta de punkter som berör respektive 
nämnd. Sker åtgärder eller beslut om att föra punkt vidare ska återkoppling ske till 
berörd rektor samt elever på skolan. Återkoppling ska även ske till samordnare för 
dialoglunchen. 

Deltagande förtorendevalda 
Samer Alzeraai  Samhällsbyggnadsnämnden 
Jeanette Hällgren Kultur- och fritidsnämnden 
Linda Brunzell  Tillväxt- och tillsynsnämnden 
Lennart Lind  Kommunstyrelsen 
Ann-Catrin Örtquist Folkhälsonämnden 
Anna Ragén  Barn- och utbildningsnämnden 

Skolan 

- Jättebra skola och utbildning var det flera som lyfte och att de trivs. Lärarna 
och yrkesvägledarna är bra. Nöjda med skolan och det är bra lokaler. Det är 
dock mörkt i verkstadsdelen.  

- Vi ska lägga pengar på lärare. 
- Det är upp till eleverna att ta tillvara på in formationen. Klokt sagt. 
- Generellt sett nöjda med stämningen på skolan. 
- Bra skola och har fått jobb direkt efter utbildningen berätta elever. 

 
- Svårt att få gehör från rektorer, skulle vilja ha mer aktiviteter med alla klasser 

gärna kick-off, fotbollsturnering mm. Rektorn närvaro 0% vi vet inte ens vem 
det är! Vi tror vi har 3 stycken. Vill att rektorer motiverar mera. Bittra rektorer 
som säger nej till allt. Andra berätta att de får mycket bra gehör från rektorer 
vid elevrådsmöten, känns som vi har blivit lyssnade på. Det har skett ändring 
när vi har klagat exempel i frågan kring att de plockade bort mjölken. 

 
- Åsikter kring maten var blandade. Skolmaten inte bra, den upplevs som den 

sämsta bland lokala/skolor. Varför har vi inte brickor i matsalen? Undrar 
eleverna. Nu måste de gå flera gånger och trängas. Ofta räcker inte maten till 
alla. En del önskar att man plockar bort soppan. Att stolarna tas ner från bordet 
hade varit trevligt, vi är ju gäster. Det har blivit mer vegetarisk mat och det var 
de inte nöjda med. Det behövs bättre mat så att man orkar med skoldagen. 
Vegetariska maten och salladen är bra om man ska jämföra med Österleden. 



Skranta skolan nämndes som en skola med superbra mat. Fanns ibland inslag 
av mat från deras kultur, som dom tyckte var riktigt roligt. 

- Flera lyfte också att för ett år tillbaka så har de fått mycket bättre mat på 
skolan. Nu kan vi säga varje dag ” men så god mat”. Maten är verkligen 
jättebra. Bra tillagat och bra en salladsbuffé som har blivit så mycket bättre. För 
ett år sedan så var det endast en rätt som serverades och det var mycket 
vegetariskt. Nu har eleverna fler valmöjligheter av maträtter varje dag. Det 
skiljer sig mycket från skola till skola kring maten. Vissa skolor har fortfarande 
en rätt att välja på och smakar inte gott alls.  

 
- Flickorna tycker att skolan är stressig. Känns inte som att lärarna synkar med 

varandra. Alltid många prov samma vecka. Varför inte försöka fördela detta på 
hela året. 

- Betygssystemet i grund och botten lätt att förstå, men är generellt sett orättvist 
eftersom bestraffningen väger tyngre än belöningen. Man kan ha många bra 
betyg men ett sämre och då sänks snittbetyget så drastiskt att det inte 
uppmuntrar utan känns som en bestraffning. 

 
- Känns inte som att man har en bra mötesplats på skolan. Många samlas i 

biblioteket som egentligen ska vara för att plugga men där sitter många grupper 
istället och pratar och skrattar. 

- Eleverna saknar en myshörna, där de kan dra sig tillbaka bara för att prata med 
varandra. Det vi har är alldeles för litet i jämfört med hur många vi är på skolan 
berättade eleverna. 

- Vill ha en träningslokal och bollhall i anslutning till skolan. 
- Temadagar för bättre sammanhållning. 
- Motivering på beslut, exempel fotbollsturnering. 

 
- Caféet är för litet och mycket dåligt utbud. Inte mycket att välja på alls. 

 
- Datorerna strular mycket och det är ofta krångel med uppdateringar. 
- En grupp ungdomar vill ha Mac datorer och det nämndes att Thorén Business 

School lockar elever med att erbjuda Mac Book.  
 

- Toaletterna luktar illa och är äckliga. Kan en lösning vara ett dela på dam- och 
herrtoaletter?  

- Önskar fler parkeringar och att buskar klipps. 

Fritid 

- Det pratades kring aktiviteter utanför skoltid 
- Karlskoga DansCenter var det flera tjejer som kände till och aktivt deltog i. 
- De flesta kände till Kulturskolan! Många har någon gång varit aktiva i allt från 

att spela ett instrument till dans. 
- På nätet hänger man mest på: TikTok, Instagram och Snapchatt. De kan surfa 

mellan sju till 11 timmar/dag. 
- På fritiden sysslar de mycket med gym, hockey, eller epa och folkrace. 



- Det kommunala utbudet är det lite dålig information om. 
- Flera nämnde att de är mycket glada och tacksamma över Ungdomens Hus. 
- Finns inte något ställer för ungdomarna att gå ut på och dansa då väljer 

ungdomarna att åka in till Örebro. 
 
Busskorten 

- Busskort en viktig sak för att komma ut lite mer i samhället. 
- Åka buss är inte viktigt, det går bra att gå och cykla.  
- Valet av skola påverkades inte av busskortserbjudande.  
- Valde Karlskoga för att slippa pendla. Busskort inte prioriterat. 
- Busskort upplevs osmidigt och helt onödigt. 
- Några elever berätta att de vill ha busskort, som exempel lyftes fram att en elev 

hade 5,3 km till skolan och har då inte rätt till busskort. Elevgruppen föreslog 
busskort för lokala resor. Då måste det också finnas bussar som eleverna kan 
åka med.  

- Vill ha busskort inom kommunen. 
 
Nutid/Framtid 

- Jättebra skola med mycket besök av högskolor men saknar kontakter med 
företag, studiebesök mm, även i närområdet var det flera som lyfte. 

- Skulle vilja ha bättre planer för att spela basket. De som finns är det verkligen 
ingen som tar hand om. Skulle verkligen vilja ha en bra arena för den typen av 
sport, som man kan gå till på sin fritid. 

- Framtidsyrken:  Polis, lärare, frisör, militär, och ingenjör. Flertalet hade inte 
bestämt sig än. 

Övrigt / Tygghet 

- Natofrågan, det går alldeles för fort. 
- Känner sig trygga i skolan och i kommunen  
- Sörmland verkar vara mer utvecklad och har kommit längre fram i teknik.  
- Det finns Wi-Fi på bussarna som är bra när man ska gå in på olika appar för att 

ex. betala. 
 

- Från rektorer - trångt framförallt på särskolan, behöver praktikplatser, de har 
varit i kontakt med kommun som utreder men det händer inget. Det var bättre 
kontakt förr (Matz), var ofta in och diskuterade, nu mer anonymt. 

Reflektion från företorendevalda 

- Detta har varit en otroligt rolig timma att vara ute bland fina ungdomar.  
- Besöker skolorna gärna fler gånger! 
- Bra bemötande från alla eleverna och rektorer! Fint! 
- Tyckte att matsalen såg väldigt ren ut. Två av grupperna tackade 

förtroendevald för att ha ställt frågor till dem och de önskade varandra lycka till 
i framtiden. 
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