
 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 
Plats och tid Onsdagen den 22 september 2021 i Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, och via 

Teams klockan 08:00 - 12:00 

Beslutande Martin Hårsmar (M), Ordförande 

Örjan Andersson (S) 

Åke Andersson (S) 8-10,30 §78-88 

Ann-Catrin Örtkvist (KD) 

Pontus Quick (L) 

Filka Zaharieva Mitev (S) 

Lena Hagström (S) 

Eje Johansson (V) 

Tjänstgörande ersättare 

 
Leif Eriksson (C) för Malin Almén Jonsson (M) 

Rania Abou Rabii (S) för Åke Andersson (S) 10:30-12:00 § 88-91 

Ej tjänstgörande ersättare Rania Abou Rabii (S) 8-10,30  

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Julia Åhlgren, nämndsekreterare 

Camilla Jern, kvalitetsledare 

Mia Wiremalm, ekonom 

Cecilia Ljung, folkhälsochef 

Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost 

Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare 

Utses att justera Lena Hagström  

Justeringens plats och tid Folkhälsoförvaltningen, 27 september 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 78-91 

 Julia Åhlgren  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Lena Hagström  
 

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

Instans Folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-29 Datum då anslaget tas ned 2021-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Folkhälsoförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Julia Åhlgren  
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FHN § 78 Dnr 2021-00029  
 
Delårsrapport Karlskoga 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Samhälle och serviceförvaltningen har upprättat en delårsrapport, 

januari-augusti 2021. Delårsrapporten har upprättats i en mer omfattande 

version till Folkhälsonämnden. Utifrån denna kommer en sammanfattad 

version att rapporteras vidare till Kommunfullmäktige. 

 

Efter augusti månad redovisar Folkhälsonämnden ett resultat i 

förhållande till budget med ett överskott på 3 897 tkr. De största 

avvikande posterna avseende kostnader är livsmedelskostnader och 

personalkostnader inom städ- och kostverksamheten inklusive 

restaurangerna för äldre. Totala skillnaden mellan beställda portioner och 

utfall till och med augusti är minus 18 500 portioner, vilket motsvarar -

1,2 %. Kostnaden för inköp av livsmedel är 4,4 % lägre än snittet för 

tidigare år fram till och med augusti. Regleringen för debitering av 

portioner görs i slutet på året. Städverksamheten har fått in mer intäkter 

än budgeterat för perioden, dels på grund av tillkommande objekt men 

också för att en stor del av extrabeställningar. Prognosen är +1 200 tkr 

mot budget vid årets slut. 

 

Måluppfyllelse för folkhälsonämndens och kommunfullmäktiges mål är 

totalt sett delvis uppfyllda vid delårsrapporteringen. Aktiviteter planeras 

och genomförs löpande utifrån målen för att nå måluppfyllelse.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsonämndens tjänsteskrivelse den 3 september 2021 

Delårsredovisning folkhälsonämnden januari-augusti 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner delårsredovisning folkhälsonämnden 

januari-augusti 2021. 

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 79 Dnr 2021-00028  
 
Delårsrapport Degerfors 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämndens personal såg till att barn, elever och äldre samt 

personal, haft rena, snygga och trygga lokaler och serverats goda och 

näringsriktiga måltider under pandemin. Arbete inom plan för 

barnkonventionen som lag tillsammans med plan för jämlik och jämställd 

hälsa påbörjades. Reglementena granskades inför beslut av 

kommunfullmäktige om reviderade reglementen. För den sammanslagna 

förvaltningen, där Karlskoga har fler ingående uppgifter än tidigare, är 

förtydligandena i reglementena nödvändiga för att klargöra 

gränsdragningar. Anställande myndighet för personal har tydliggjorts där 

folkhälsonämndens ansvar är oförändrat i enlighet med överenskommelse 

med Degerfors kommun. Satsning på förändringsledning ur ett 

tillitsperspektiv fortsatte att genomföras i förvaltningen för att stärka 

styrning och ledning av nämndens uppdrag.  

 

Efter juli månad redovisar Folkhälsonämnden ett positivt resultat i 

förhållande till budget på 3 642 tkr. Prognosen är ett nollresultat vid årets 

slut. Kostverksamheten redovisar ett positivt resultat på 1 806 tkr mot 

budget, med anledning av betydligt lägre livsmedelskostnader än budget 

trots periodisering enligt tidigare års snitt. Efter juli redovisar 

städverksamheten ett överskott på 981 tkr mot budget till följd av 

långtidssjukskrivningar samt tjänsteledigheter som bara delvis har ersatts.  

Folkhälsa och barnkonvention som har budgetram förbrukade mindre 

andel och överskottet efter juli är 245 tkr och förklaras av att en del 

kostnader inte fallit ut än och vissa aktiviteter har ställts in eller anpassats 

som följd av rådande situation med covid-19.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

Delårsrapport januari-juli 2021 Degerfors 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner delårsrapport, januari – juli 2021 för 

Degerfors kommun. 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Degerfors 
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FHN § 80 Dnr 2021-00008  
 
Promenadfråga - Suicidprevention 
 

Sammanfattning av ärendet 
Som introduktion till promenadfrågan kommer ett filmklipp visas. 

Filmklippet är en produkt med Karlskoga kommun som tagits fram av 

Folkhälsomyndigheten. Filmklippet visas på en nationell digital 

konferens på suicidpreventiva dagen den 10 september 2021. Karlskoga 

kommun har tillfrågats att delta då kommunen har ett strukturellt, 

strategiskt och systematiskt arbete för att stärka psykisk hälsa och minska 

suicid.  

 

Vad är ni som förtroendevalda stolta över gällande arbetet med att stärka 

psykisk hälsa och minska suicid under nuvarande mandatperiod? Vad ska 

vi ta med till efterföljande mandatperiod och ser ni nya behov och 

fokusområden? 

 

 Uppmaning till efterföljande mandatperiod att fortsatt prioritera 

och utöka samverkansformer. 

 Viktigt att utbildning i psykisk hälsa ingår i 

skolsköterskeutbildning och skolans rutiner som en del av 

elevhälsosamtalet.  

 Personalledare i förvaltningen bör utbildas  
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FHN § 81 Dnr 2020-00086  
 
Internkontroll - Delaktighet och inflytande vid 
måltiden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Elevers delaktighet och inflytande vid måltid och menyplanering har 

följts upp som en del av folkhälsonämndens interna kontroll 2021. 

Uppföljningen har visat att förutsättnings för elevers delaktighet finns 

och att ändringar gällande måltiderna har gjorts utifrån enkäter och 

intervjuer där elever deltagit 

 

Fortsatt arbete kommer att fokusera på tydliggörande av måltiderna 

innehåll och ursprung. Arbetsmetoder ska utvecklas för att i större 

utsträckning ta tillvara elevernas synpunkter kring måltiderna.  

 

Medarbetarnas roll i arbetet kommer att bli mer utvecklande inom ramen 

för verksamhetsutvecklingen inom kost.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner folkhälsoförvaltningens redovisning av 

elevers delaktighet och inflytande vid måltiden och menyplaneringen 

som en del av internkontrollplanen 2021. 

  

 

 

 

Expedieras till: 

Barn- och utbildningsnämnd för kännedom och vidarebefordran till 

skolchef och rektorer grundskola 

Kultur- och utbildningsnämnd för kännedom och vidarebefordran till 

skolchef och rektorer grundskola 

Kökschefer 

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 7(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 82 Dnr 2020-00080  
 
Specialkost inom förskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för specialkost innebär ett förtydligande av program: 

”Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider” avseende 

vilka gränsdragningar som gäller kost vid särskilda behov. Andelen 

specialkost är hög inom förskolan i Karlskoga och Degerfors. Specialkost 

utgör cirka 20 procent av alla producerade portioner vilket gör att det 

finns ett stort behov av att tydliggöra frågan. God dokumentation och 

förtydligande kring ansvarsfördelningen ger ett säkert hanterande kring 

varje enskilt barn som har behov av specialkost. 

 

Syftet med riktlinjen är därför att säkerställa att de barn som har särskilda 

behov av kost ska få rätt specialkost, med stöd av kommunernas 

riktlinjer. Folkhälsonämnden föreslås att anta riktlinje för specialkost i 

förskolan. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 augusti 2021 

Riktlinje: Specialkost inom förskolan. 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden antar Riktlinje för Specialkost inom förskolan  

2021 - 2024.  

 

 

 

Expedieras till 

Barn- och utbildningsnämnd för hantering och vidarebefordran till 

skolchef och rektorer förskola 

Kultur- och utbildningsnämnd för kännedom och vidarebefordran till 

skolchef och rektorer förskola 

Kökschefer 
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FHN § 83 Dnr 2021-00013  
 
Val av deltagare: Bo och boende i Karlskoga 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hyresgästföreningen bjuder in alla som har intresse av Karlskogas 

utveckling i allmänhet och dess bostadsmarknad i synnerhet till en 

endagskonferens på temat den lokala bostadsmarknadens utveckling. 

 

Hyresgästföreningen följer Folkhälsomyndighetens, FHM, 

rekommendationer med anledning av Covid-19 och tar ansvar för 

minskad smittspridning. Skulle smittläget i landet vara sådant att FHM:s 

rekommendationer under hösten begränsar publika evenemang kan 

konferensen komma att skjutas upp. Anmälan sker på eget ansvar. 

 

Folkhälsonämnden har att utse representation.  

 

Beslutsunderlag 
Samhälle och serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 16 september 2021 

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Ordförande Martin Hårsmar och vice ordförande Åke Andersson utses 

att representera folkhälsonämnden vid konferens Bo och boende i 

Karlskoga. 

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

 

 

 

Skickas till 

Länk till anmälan skickas till utsedda ledamöter 
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FHN § 84 Dnr 2021-00082  
 
Projektplan för Mötesplats Kupolen med Ungdomens 
hus och Trainstation 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut den 6 april 2021beviljade kommunstyrelsen att tillsätta 

medel för uppstart av en mötesplats innefattande ungdomens hus och 

Trainstation (KS  § 72 Dnr 2020-00547). 

 

Projektplanen har sin utgångspunkt i tidigare utredningar och beslut som 

gjorts gällande ungdomens hus och Trainstation. Centralt i arbetet är att 

processen inkluderat ungdomars önskemål om en central mötesplats som 

uppmuntrat till kreativt skapande och inre driv. Projektet ska byggas 

utifrån ungas delaktighet och inflytande och vara del i Karlskogas 

Ungdomsfullmäktige. Det är viktigt att projektet syftar till att vara 

jämlikt utifrån både kön, ekonomisk utsatthet och arbeta för att främja 

barn och ungas trygga uppväxtvillkor. 

 

Folkhälsonämnden förslås besluta är att godkänna projektplanen gällande 

Mötesplats Kupolen för verksamheterna Ungdomens hus och 

Trainstation. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2021 

Protokoll Kommunstyrelsen 2021-04-06 Dnr: 2020-00547 § 72 

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner projektplanen för Mötesplats Kupolen 

med verksamheterna Ungdomens hus och Trainstation 

 

 

 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen Karlskoga  

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 10(16) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 85  
 
Information: Reviderad HUT-checklista 
 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Ljung, folkhälsochef, informerar om reviderad HUT-checklista   
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FHN § 86 Dnr 2021-00073  
 
Information: Barnrättsprövning 
 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Ljung, folkhälsochef, informerar om barnrättsprövning  
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FHN § 87 Dnr 2021-00066  
 
Information: Effektiv samordning av trygghet 
 

Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Ljung, folkhälsochef, informerar om Effektiv samordning av 

trygghet. 
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FHN § 88  
 
Rapport från ungdomsfrågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare, informerar om ungdomsfrågor 
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FHN § 89  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar (M) informerar från KSAU 17 september. 

Lena Hagström informerar från Sverigefinska rådet.   
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FHN § 90  
 
Information från Samhälle och Serviceförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

 Pandemiläget 

 Uppstartsdag och tillitsbaserad styrning 

 V44 utbildningsvecka 

 Budgetläget 
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FHN § 91 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Följande handlingar anmäls 
Protokoll samråd folkhälsonämnden 5 maj 2021 

KS 2021-06-01  § 104 Ekonomisk rapport januari-april 2021 Karlskoga 

kommun 

KS 2021-06-01  § 107 Granskning av kommunens kontroll av de 

anställdas bisysslor 

KS 2021-06-01  § 108 Granskning av kommunens arbete för att 

säkerställa kompetensförsörjningen 

KS 2021-06-01  § 112 Uppdrag inom CEMR-deklarationen för 

jämställdhet – upphävande av beslut 

Protokoll specifika samverkansrådet 2021-05-21 

KS 2021-06-01  § 110 Mål och budget 2022-2024 

KF § 103 2021-06-14 Budget 2022-2024 Degerfors kommun 

KF 2021-06-21  § 109 Strategisk samverkansöverenskommelse för ökad 

trygghet samt bekämpning och förebyggande av brott 2021 - 2025 

Karlskoga 

KF 2021-06-21  § 110 Karlskogaförslag ID5316 Skapa förbättrade 

förutsättningar för god psykisk hälsa 

KF 2021-06-22 § 134 Mål och budget 2022-2024 

KF 2021-06-22 § 133 Skattesats för 2022 

KF 2021-06-21 § 119 Efterskänkning av avgifter för tillsyn enligt 

alkohollagen 

KS 2021-08-31  § 144 Avslut av samverkansavtal gymnasienämnden - 

Reviderad ekonomisk uppgörelse vid gymnasienämndens upphörande 

KS 2021-08-31  § 141 Internkontroll styrdokument  
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