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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Utser representanter till Folkhälsokonferens 2021 
 
Sammanfattning 
Sedan 2003 har Folkhälsonämnden bjudit in till en årlig konferens för 
att generera kunskap, skapa möten och sätta riktning framåt för vi 
tillsammans ska stärka degerfors- och karlskogabornas hälsa samt 
stärka barnets rättigheter. År 2020 var ett år med fokus på att stärka 
världshälsa och klara restriktioner, därför valde folkhälsonämnden att 
avstå att bjuda in till konferens och i år 2021 väljer nämnden att 
erbjuda en digital konferens den 22 oktober för att öka tillgänglighet 
till kunskap trots pågående pandemi. 
 
Årets konferens har fokus på tidiga och samordnande insatser utifrån 
psykisk hälsa, se bifogad inbjudan. Anmälningslänk finns i bifogad 
inbjudan. Anmälan senast 15 oktober.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har att besluta om deltagande för att 
erhålla arvode och förlorad arbetsinkomst. Anmälan görs av ledamot 
via bifogad länk i inbjudan. Vid utebliven närvaro av anmäld ledamot 
debiteras samhällsbyggnadsnämnden 500 kronor av 
Folkhälsonämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Samhälle och Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 1 september 2021 
Inbjudan till digital Folkhälsokonferens 2021  
 
Samhälle och Serviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens ledamöter får 
anmäla sig för att delta i Folkhälsokonferensen den 22 oktober 
2021. 

2. Arvode och ersättning kan utbetalas efter begäran från den 
förtroendevalde.  
 

 

Alexander Blomqvist 
Förvaltningssekreterare 
 



 

  

 

 

Kontakt: 
 
Folkhälsoenheten 

Karlskoga och Degerfors 

kommuner 

 

Telefon: 0586-610 00 

E-post: 

folkhalsoenheten@karlskoga.se 

 

Information uppdateras löpande 

på hemsidan: 

www.karlskoga.se/folkhalsa  

www.degerfors.se/folkhalsa  

 

 

Följ oss på: 

 

Instagram #equalhealth 

 

 

 

 

 

 

Respektive nämnd/styrelse 

beslutar och bekostar sina 

ledamöters deltagande. 

 

 

 

Fredag 22 oktober, kl. 9.00 - 13.00 vid din dator eller liknande 

Deltagare: Förtroendevalda, beslutsfattare samt verksamma inom 

Karlskoga- och Degerfors kommuner och intresserade 

 

Boka in årets Folkhälsokonferens. Utgångspunkt och nyckelord för konferensen är 

Gör MER – Tidiga och Samordnande Insatser för psykisk hälsa.  

T.S.I står för att vi sätter behovet och ”den vi är till för” främst och samordnar information, stöd 

och vårt arbete utifrån detta. Alla funktioner utgår från sina uppdrag och där samverkan krävs 

för ett bättre resultat ska det initieras. 

Det kommer att bli en digital konferens i år. Folkhälsokonferensen arrangeras av den 

gemensamma nämnden för folkhälsa i Degerfors och Karlskoga kommuner med utgångspunkt 

från avtal om lokalt folkhälsoarbete. 

 

Anmälan till konferensen via länk, senast 211015: 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34201cdc2ccf 

 
Gör såhär: Kopiera länken och klistra in i din webbläsare. Besvara frågorna samt kolla igenom 
så dina uppgifter är korrekta. Den 18/10 får samtliga anmälda ett mail med länk för deltagande 
på konferens. 

 

Konferensprogram;  9.00 – 13.00 

- Varför och vad är T.S.I? Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen, och Ebba Silfverstople 

Agardh, Skolverket och ansvariga för nationellt arbete med T.S.I 

- Lokala exempel på samverkan inom T.S.I.  

Tillsammans för alla barns bästa/Kraftsamling för psykisk hälsa i Degerfors. Daniel 

Berglund, Region Örebro län  

Social insatsgrupp Andreas Pettersson och Maria Erngren, Lokalpolisområde 

Karlskoga 

- Suicidprevention i Örebro län Lise Bergman Nordgren, Region Örebro län 

- Vad händer när bollen inte är rund? Andreas Jonsson 

 

Varmt välkomna hälsar Folkhälsonämnden 

 

 

I N B J U D A N  

DIGITAL Folkhälsokonferens 2021 
Gör MER – Tidiga och samordnande insatser för psykisk hälsa 

mailto:folkhalsoenheten@karlskoga.se
http://www.karlskoga.se/folkhalsa
http://www.degerfors.se/folkhalsa
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=34201cdc2ccf
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FHN § 65 Dnr 2021-00027  
 
Förhandsinbjudan till Folkhälsokonferens 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
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 2021 är den 17:e i ordningen som arrangeras av 

folkhälsonämnden.  

 

Folkhälsonämnden bjuder in till en heldagskonferens den 22 oktober 

2021. 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 19 maj 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden bjuder in nämnder, styrelser i Karlskoga och 

Degerforskommuner att delta i folkhälsokonferensen den 22 oktober 

2021. 

2. Respektive nämnd/styrelse beslutar och bekostar respektive ledamöters 

deltagande. 

3. Icke nyttjade anmälningar faktureras 500 kronor. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige och samtliga nämnder och styrelser i Karlskoga och 

Degerfors som underlag för egna beslut om deltagande vid 

folkhälsokonferens 2021 

Ledamöter i Tvär  

 

 


