
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 8 
 

Äskande från KS oförutsedda avseende mjölk från Folkhälsonämnden 



Tjänsteskrivelse 1 (1) 

2021-02-26 KS 2021-00221  

Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Christian Westas 

Kommunstyrelsen 

Svar på ansökan från Folkhälsonämnden om 
äskande från KS oförutsett 

Sammanfattning 
Folkhälsonämnden beslutade den 17 februari 2021 att äska ekonomiska 
medel motsvarande 75 tkr för kostnaden för mjölk på gymnasieskolan. 
Äskandet görs från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel för 
2021. Degerfors kommun hanterar sin del på 25 tkr separat. Dessutom 
föreslås kostnaden ingå i kommande ordinarie budgetprocess 2022-2024. 
Effektiviseringen föreslogs själv av folkhälsonämnden till budget 2021. 

Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
äskandet för 2021. Budgetmedel tas från kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter för 2021. Framtida anslag måste hanteras i ordinarie 
budgetprocesser och bör enligt kommunstyrelsens ledningskontor 
prioriteras. Det finns dock inga garantier om ekonomiska medel för 2022 
och framåt, trots det ringa beloppet, så länge kommunfullmäktige inte så 
beslutar i ordinarie budgetprocesser.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 26 februari 2021 
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 17 februari 2021  
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 

Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja folkhälsonämnden 75 tkr

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel som en 
engångssumma för räkenskapsåret 2021 avsedd till mjölk på 
gymnasieskolan. 

2. Kommunstyrelsen anser att kostnaden för mjölk på
gymnasieskolan bör ingå i kommande budgetprocesser. 

Johan Harryson Christian Westas 
Kommundirektör Ekonomichef 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder 
Ekonom kommunstyrelsens ledningskontor 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

FHN § 7 Dnr 2021-00015  
 
Mjölk på gymnasieskolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ändrade ekonomiska förutsättningar samt olika diskussioner kring 

mjölkfrågan har inlett år 2021. Folkhälsonämnden föreslår därför att 

beslutet om kostnadsminskning för utebliven mjölkservering ska ändras. 

Folkhälsonämnden föreslår att medel motsvarande 75 tkr från 

kommunstyrelsens ”oförutsedda pott” förs till folkhälsonämnden som 

täckning för kostnaden 2021. Degerfors motsvarande andel är 25 tkr. 

Förslaget innebär att eleverna fortsatt erbjuds mjölk och vatten som 

måltidsdryck till skollunchen. Mjölken finns kvar från början av år 2021. 

Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocess 2022-2024.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 

Protokollsutdrag KF den 15 juni 2020 § 88, Dnr 2019-00458    

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden söker 75 tkr för kostnaden för mjölk på 

gymnasieskolan, från kommunstyrelsen i Karlskogas oförutsedda 

medel med för år 2021. 

2. Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocessen i  

2022-2024.  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 

 
 
Folkhälsoförvaltningen 
Handläggare 

Lundgren Ulrika 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

2021-01-13  

FHN 2021-00015  

Folkhälsonämnden 

Äskande från Kommunstyrelsens oförutsedda 
Sammanfattning 
Ändrade ekonomiska förutsättningar samt olika diskussioner kring 

mjölkfrågan har inlett år 2021. Folkhälsonämnden föreslår därför att 

beslutet om kostnadsminskning för utebliven mjölkservering ska ändras. 

Folkhälsonämnden föreslår att medel motsvarande 75 tkr från 

kommunstyrelsens ”oförutsedda pott” förs till folkhälsonämnden som 

täckning för kostnaden 2021. Degerfors motsvarande andel är 25 tkr. 

Förslaget innebär att eleverna fortsatt erbjuds mjölk och vatten som 

måltidsdryck till skollunchen. Mjölken finns kvar från början av år 2021. 

Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocess 2022-2024.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 

Protokollsutdrag KF den 15 juni 2020 § 88, Dnr 2019-00458   

 

Bakgrund  
Kommunernas budgetberedningar har utifrån dialog med nämnderna och 

förvaltningscheferna arbetat fram förslag till mål och budget för 2021-

2023. Beslut fattades av kommunfullmäktige i Karlskoga kommun den 

15 juni 2020. För folkhälsonämnden innebar beslutet att enbart vatten 

skulle serveras som måltidsdryck på gymnasieskolan. Detta planerades 

motsvara en kostnadsminskning på totalt 100 tkr för gymnasienämnden. 

Beslutet gällde från den 1 januari 2021. 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden söker 75 tkr för kostnaden för mjölk på 

gymnasieskolan, från kommunstyrelsens oförutsedda medel med 

för år 2021. 

2. Kostnaden föreslås ingå i kommande ordinarie budgetprocess 

2022-2024. 

Lundgren Ulrika 

Förvaltningschef 

 

Maria Sjödahl Nilsson 

Verksamhetschef kost 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen Karlskoga  

Kommunstyrelsen Degerfors  
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