
 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 

 

 

  

 
Plats och tid Onsdagen den 17 mars 2021 i Labbsand och via Teams, klockan 08:00-12:00 

Beslutande Martin Hårsmar (M), Ordförande 

Örjan Andersson (S), 1:e vice ordförande 

Åke Andersson (S), 2:e vice ordförande 

Filka Zaharieva Mitev (S) 

Pontus Quick (L) 

Lena Hagström (S) 

 

Tjänstgörande ersättare 

 
Anita Bohlin-Neuman (V) för Eje Johansson (V) 

Amanda Lindgren (M) för Jonas Breitner (M) § 18-25 

Ingela Sundberg (M) för Jonas Breinter (M) § 26-36 10:00-12:00 

Daniel Ekelund (MP) för Ann-Catrin Örtkvist (KD) § 18-25 08:00-10:00 

Amanda Lindgren (M) för Ann-Catrin Örtkvist (KD) § 26-36 

 
Ej tjänstgörande ersättare Leif Eriksson (C)  

Övriga deltagare Ulrika Lundgren, förvaltningschef 

Alexander Blomqvist, nämndsekreterare 

Maria Sjödahl Nilsson, verksamhetschef kost § 23 

Mia Wiremalm, förvaltningsekonom § 19, 20 

Kristin Adamsson, folkhälsoutvecklare § 21, 22 

Julia Åhlgren, verksamhetsutvecklare § 22, 26, 32 

Camilla Jern, kvalitetsledare § 24, 25 

Cecilia Ljung, folkhälsochef § 29, 30 

Johanna Palm, folkhälsoutvecklare § 31 

 

Utses att justera Pontus Quick  

Justeringens plats och tid Folkhälsoförvaltningen, 22 mars 2021 
 
Underskrifter 

 Sekreterare ……………………………………………………… Paragrafer §§ 18-36 

 Alexander Blomqvist  

 Ordförande ……………………………………………………… 

 

 Martin Hårsmar  

 Justerare ……………………………………………………… 

 

 Pontus Quick  
 

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

Instans Folkhälsonämnden 

Sammanträdesdatum 2021-03-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-22 Datum då anslaget tas ned 2021-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Folkhälsoförvaltningen 
 

Underskrift ……………………………………………………… 
 

 Alexander Blomqvist  
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FHN § 18  
 
Information: Specialkost i skolan 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår.   

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 4(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 19 Dnr 2021-00004  
 
Ekonomisk månadsrapport med verksamhetsrapport 
jan-feb 
 

Sammanfattning av ärendet 
Fokus under årets början har varit att presentera 2020 års resultat och 

förbereda för 2022. Bland annat har samverkan för trygghet har följts upp 

och arbetet har genererat snabba kontaktvägar och tidiga och samordnade 

insatser inom EST (Effektiv Samordning för Trygghet). 

Kost- och städ- verksamheternas bidrag till att skola, vård och omsorg 

har kunnat bedrivas under en pandemi, har poängterats. Förvaltningens 

satsning på förändringsledning ur ett tillitsperspektiv har fortsatt för att 

stärka styrning och ledning av nämndens uppdrag och därmed satsas på 

att förstärka förvaltningens ledarskap. 

Efter februari redovisar Folkhälsonämnden ett resultat i förhållande till 

budget med ett överskott på 1 407 tkr. Den största avvikande posten 

avseende kostnader ligger inom kostverksamheten där 

livsmedelskostnaderna är betydligt lägre än budget trots periodisering 

enligt tidigare års snitt. Levererade portioner är lägre än beställt som 

fortsatt följd av rådande pandemi så troligtvis kommer folkhälsonämnden 

även 2021 få lämna tillbaka intäkter. Prognosen är ett nollresultat vid 

årets slut.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 mars 2021  

Ekonomisk månadsrapport med verksamhetsrapport februari 2021   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Ekonomisk månadsrapport med 

verksamhetsrapport februari 2021.  

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 20 Dnr 2020-00014  
 
Reviderad internbudget 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
Internbudget för Folkhälsoförvaltningen 2021 har reviderats.  

Den ingående lönenivån är justerad till faktisk lön efter lönerevision 

2020 i januari 2021. 

Poster för externa bidrag i Folkhälsa och barnkonventions budget har 

justerats efter faktisk periodisering i bokslut 2020.       

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 februari 2021 

Reviderad internbudget 2021 FHN       

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner och antar reviderad internbudget 2021.      

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 21 Dnr 2021-00011  
 
Äskande om medel från KS oförutsedda 2021 för 
Ungdomens hus och Trainstation 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog den 15 december 2020, till 

folkhälsoförvaltningen att tillsammans med kommunstyrelsens 

ledningskontor och ungdomsfullmäktige samla ärendena "ungdomens 

hus" och "Trainstation" till ett ärende avseende mål, finansiering och 

organisation. Arbetsgruppen rapporterade uppdraget den 25 februari 

2021 i samband med KSAU-seminarium. 

 

Utifrån redovisningen fick Folkhälsonämnden uppdrag att äska medel 

från KS oförutsedda för att stödja uppstart av Ungdomens Hus och 

Trainstation (beslut KS § 253 Dnr 2020–00585, § 252 Dnr 2020–00547) 

under 2021. Folkhälsonämnden äskar därmed 2 500 tkr till finansiering 

för uppstart av mötesplatsen ungdomens hus och Trainstation, år 2021.  

Pengarna söks från kommunstyrelsens oförutsedda medel.  

Under förutsättning att ekonomiska möjligheter finns, föreslås Karlskoga 

Ungdomens hus/Trainstation ingå i kommande ordinarie budgetprocess 

för 2022–2023.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 mars 2021 

Protokoll Kommunstyrelsen 2020-12-15 Dnr: 202000585 § 253 

Protokoll Kommunstyrelsen 2020-12-15 Dnr: 202000547 § 252  

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden söker 2 500 tkr för uppstart av Ungdomens Hus 

och Trainstation från kommunstyrelsens oförutsedda medel för år 2021. 

2. Under förutsättning att ekonomiska möjligheter finns, föreslås att 

kostnaderna för Karlskoga Ungdomens hus/Trainstation ingår i 

kommande ordinarie budgetprocess för 2022–2023. 

3. Folkhälsonämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart för att 

skickas direkt till kommunstyrelsen för beslut.   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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FHN § 22 Dnr 2021-00022  
 
Jämställdhetsanalys UNIK 
 

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt i CEMR - deklarationen och folkhälsoförvaltningens 

strategi för jämställdhetsintegrering har en jämställdhetsanalys inom 

ramen för UNIK genomförts. Jämställdhetsanalysen har undersökt 

statistik för deltagande, arbetsprocess samt ungdomars upplevelse av 

kvällarna. Resultatet visar att UNIK-kvällarna lockar både killar och 

tjejer och att kvällarna är uppskattade av ungdomarna. Analysen visar 

även ett utvecklingsbehov, både ur ett trygghets- och ett 

tillgänglighetsperspektiv.  I rapporten föreslås ett antal 

utvecklingsområden för att säkerhetsställa en likvärdig kvalitet och 

trygghet för alla inom målgruppen för UNIK.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2021. 

Rapport, Jämställdhetsanalys UNIK – Trygghet   

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner rapportering från jämställdhetsanalys 

UNIK   
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FHN § 23 Dnr 2021-00008  
 
Promenadfråga - Ekologiska livsmedel 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringens livsmedelsstrategi (2016/17:104) presenterades 2017 med år 

2030 som slutmål. En av åtgärderna i handlingsplanen utifrån den 

nationella livsmedelsstartegin är att 60 procent av den offentliga 

livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 

år 2030. 

  

I nuläget ligger Karlskoga och Degerfors kommuner andel gällande 

ekologiska produkter på 41 procent. 

Förvaltningen vill få ledamöternas synpunkter angående vad man som 

förtroendeval anser viktigt för att förvaltningen som offentlig verksamhet 

ska besluta om för att nå den nationella målsättningen gällande 

ekologiska produkter. 

 

Frågeställningar 

 Vad krävs för åtgärder av folkhälsonämnden för att Karlskoga 

och Degerfors kommuner ska nå målen i den nationella 

handlingsplanen? 

 Krävs det ekonomiska förutsättningar för att öka andelen 

ekologiska produkter till 60 procent? 

 

Följande noteras 

 Viktigt att ekologisk mat efterfrågas 

 Maten kan presenteras i en bestämd ordning där det ekologiskt 

mest gynnsamma kommer först.  

 Det går att vända på resonemanget och låta utbudet styra menyn 

istället för att menyn styr inköpet. 

 De råvaror som serveras varje dag ska prioriteras som ekologiskt 

då det höjer snittet för hela verksamheten. 

 Svår avvägning att få barnen att äta över huvudtaget vilket måste 

vara prioritet. 
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FHN § 24 Dnr 2021-00005  
 
Personalbokslut 2020 Folkhälsonämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoförvaltningen har analyserat statistik gällande personalområdet 

för nämndens verksamhetsområden. Detta har sammanställts i ett 

personalbokslut, vars syfte är att på ett överskådligt och lättillgängligt 

sätt ge en indikation på trender och utvecklingsriktningar inom 

personalområdet. Detta kan i sin tur ligga till grund för 

ställningstaganden i det fortsatta strategiska personalarbetet inför 2021 

och framåt. 

 

Under 2020 hade folkhälsoförvaltningen 207 personer anställda, varav 

189 kvinnor och 18 män. Andel anställda med heltidsanställning av totalt 

antal anställda ökade till 89 procent 2020. Den totala sjukfrånvaron i 

förvaltningen var 5,3 procent. Av den totala sjukfrånvaron var 22,4 

procent långtidssjukfrånvaro. Enligt uppdrag från folkhälsonämnden 

kontrollerades och analyserades endagssjukfrånvaro. De flesta 

medarbetare inom städverksamheten som har endagssjukfrånvaro har en 

tidigare känd sjukdomsbild, som chefer och HR hanterar i rehab. Det är 

bara två medarbetare inom kostverksamheten som har tre tillfällen med 

endagssjukfrånvaro, övriga har två tillfällen vilket gör att det inte är ett 

stort problem i verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 februari 2021 

Personalbokslut folkhälsonämnden 2020    

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner Personalbokslut folkhälsonämnden 2020   

 

 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen Karlskoga 

Kommunstyrelsen Degerfors 

Folkhälsoförvaltningen 
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FHN § 25 Dnr 2021-00046  
 
Folkhälsonämndens kvalitetsåtaganden  
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har beslutat om elva kvalitetsåtaganden som ska 

tydliggöra förväntningarna för delar av nämndens verksamhetsområden. 

Ett kvalitetsåtagande är en beskrivning av vad kommuninvånarna kan 

förvänta sig av de kommunala tjänsterna. I kommunernas arbete ska 

invånarnas behov vara utgångspunkten. Kvalitetsåtagandenas innehåll 

har granskats och sammanställts. Granskningen visar att det i dagsläget 

inte finns behov av att utarbeta ytterligare kvalitetsåtaganden för 

folkhälsonämndens verksamheter. Det finns däremot behov av att arbeta 

med ökad kännedom om de som finns samt att verksamheterna granskar 

hur punkterna i respektive kvalitetsåtagande efterlevs. 

Kvalitetsåtagandena behöver kommuniceras på ett tydligare sätt för att 

öka kännedomen om dem. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2021   

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden godkänner redovisning av förvaltningens arbete 

med kvalitetsåtaganden. 

2. Folkhälsonämnden uppdrar förvaltningen att under året arbeta med 

föreslagna åtgärdspunkter. 

 

 

 

Skickas till 

Folkhälsoförvaltningen 

Kommunstyrelsens kvalitetsstrateg 

Degerfors kommunikatör   
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FHN § 26 Dnr 2021-00016  
 
Remiss: Örebro läns strategi för jämställdhet 2021-
2024 
 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av regeringen tog Länsstyrelsen under 2017 fram Örebro läns 

strategi för jämställdhet 2017–2020. Då strategiperioden löpte ut vid 

årsskiftet 2020–2021 har Länsstyrelsen initierat framtagandet av en ny 

regional jämställdhetsstrategi för perioden 2021–2024. Ett utkast är 

framarbetat och organisationer i regionen ombeds att inkomma med 

synpunkter.  

 

Strategin syftar till att konkretisera och strukturera arbetet för att 

förverkliga de jämställdhetspolitiska målen i Örebro län. 

Folkhälsonämnden med dess verksamhetsområden påverkar och berörs 

av det regionala jämställdhetsarbetet. Folkhälsoförvaltningen är 

representant i länets jämställdhetsråd. Remissyttrandet avser därför att 

spegla detta och är inte ett remissyttrande för en kommun som helhet.  

 

Folkhälsonämnden föreslås godkänna folkhälsoförvaltningens 

remissyttande för en ny regional jämställdhetsstrategi och överlämna 

svaret till Länsstyrelsen i Örebro län.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2021 

Förslag till Örebro läns strategi för jämställdhet 2021–2024 

Formulär för remissvar  

 

Folkhälsonämndens beslut 
Folkhälsonämnden godkänner folkhälsoförvaltningens remissyttrande för 

en ny regional jämställdhetsstrategi för perioden 2021–2024 och 

överlämnar svaret till Länsstyrelsen i Örebro län   

 

 

Skickas till 

Länsstyrelsen Örebro län 
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FHN § 27 Dnr 2018-00093  
 
Fyllnadsval till Tvärsektoriellt råd 2019-2022 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsa och barnkonvention är tvärsektoriella välfärdsfrågor som drivs 

och samordnas genom folkhälsonämnd och förvaltning i Karlskoga och 

Degerfors. Dessa frågor genomsyrar samtliga politikområden och 

förvaltningar i båda kommunerna. Därför samordnas Tvärsektoriellt Råd 

(TväR) för förtroendevalda. Det finns även ett beredande tvärsektoriellt 

nätverk för tjänstepersoner där frågorna bereds inför TväR.  

Rådet fyller en viktig funktion som del i utvecklingen av kommunernas 

folkhälso- och barnkonventionsarbete, för invånarnas bästa. 

 

Respektive nämnd och kommunfullmäktiges presidie i kommunerna 

beslutar att utse politiska representanter för att delta i rådet som en del av 

den egna nämndens uppdrag.  

Företrädelsevis väljs ordförande som ordinarie ledamot i rådet. 

 

Då Christina Gustavsson (S) avslutat sitt uppdrag har folkhälsonämnden 

att utse en ersättare.   

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse 8 mars 2021    

 

Folkhälsonämndens beslut 
Åke Andersson (S) utses att representera folkhälsonämnden vid 

Tvärsektoriellt råd för perioden 2019-2022   

 

 

 

Skickas till 

Systemadministratör Troman 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 13(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 
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FHN § 28  
 
Årsrapport Idéburet offentligt partnerskap 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschef Ulrika Lundgren informerar årsrapport för Idéburet 

offentligt partnerskap med Möckelnföreningarna.   
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FHN § 29  
 
Information: Tillsammans för alla barns bästa 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsochef Cecilia Ljung informerar om arbete för Tillsammans för 

alla barn bästa (TABB).  
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FHN § 30 Dnr 2019-00101  
 
Information: Tidiga samordnade insatser   
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsochef Cecilia Ljung informerar om Tidiga samordnade insatser 

(TSI)  
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FHN § 31  
 
Information: Intox 
 

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsoutvecklare Johanna Palm informerar om arbete med intox och 

vattenprover.   
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2021-03-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 32  
 
Information: Inköpssystem 
 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsutvecklare Julia Åhlgren informerar om arbete med 

inköpssystem.   
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Sammanträdesprotokoll 18(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 33  
 
Rapport från ledamöter 
 

Sammanfattning av ärendet 
Martin Hårsmar M) och Örjan Andersson (S) rapporterar från KSAU 25 

februari. 

 

Martin Hårsmar (M) och Örjan Andersson (S) rapporterar från samråd 

för folkhälsonämnden den 1 mars. 

 

Örjan Andersson (S) och Åke Andersson (S) rapporterar från 

tvärsektoriellt råd den 5 mars. 

 

Örjan Andersson (S) rapporterar från budgetdag i Degefors 
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FHN § 34  
 
Information från folkhälsoförvaltningen 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om: 

 

Måltidsuppdrag från kommunstyrelsen i samverkan med Barn- och 

utbildningsnämnden och Kultur- och utbildningsnämnden. 
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Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 35 Dnr 2021-00007  
 
Inkomna handlingar 2021 
 

Sammanfattning av ärendet 
SvFR 2021-02-23 § 6 Information från förvaltningarna till Sverigefinska 

rådet  

Protokoll möte med Specifika samverkansrådet för folkhälsa 5 februari 

Samrådsprotokoll folkhälsonämnden 2021-03-01 

 

 

 

 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 21(21) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-17 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 

     

 

FHN § 36  
 
Anmälda delegationsbeslut 2021-03-17 
 

Sammanfattning av ärendet 
FC 1-2021 Utser tillförordnad förvaltningschef      

 

 

 

 


