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§ 79 Dnr 2020-00637  
 
Karlskogaförslag ID5316 Skapa förbättrade 
förutsättningar för god psykisk hälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar för god 
psykisk hälsa hos Karlskogainvånare har inkommit den 6 oktober 2020. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen succesivt ska bygga upp lätt 
tillgängliga och geografiskt nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i 
syfte att skapa förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa även 
under tider av restriktioner med anledning av pandemin. 
  
Kultur- och föreningsnämnden samt folkhälsonämnden har berett ärendet 
och både nämnderna föreslår att förslaget inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsens ledningskontor har ingen 
avvikande åsikt i frågan.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 mars 2021 
Protokollsutdrag från kultur- och föreningsnämnden den 9 december 
2020 § 89 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 
2020 
Protokollsutdrag från folkhälsonämnden den 9 december 2020 § 160 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2020 
Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.   
 
 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kultur- och föreningsnämnden 
Folkhälsonämnden  
 
 
 



 

 
 

 
Kommunstyrelsens ledningskontor 
Handläggare 

Viktoria Cassersten 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 
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Kommunstyrelsen 
 
 

Svar på Karlskogaförslag ”Skapa förbättrade 
förutsättningar för god psykisk hälsa” 
 
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar för god 
psykisk hälsa hos Karlskogainvånare har inkommit den 6 oktober 2020. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen succesivt ska bygga upp lätt 
tillgängliga och geografiskt nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i 
syfte att skapa förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa även 
under tider av restriktioner med anledning av pandemin. 
  
Folkhälsonämnden stödjer förslagställarens tanke om att stärka den 
psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera pågående insatser finns, 
inte minst inom ramen för pågående planering för ett Ungdomens Hus.  
Folkhälsonämnden har berett Karlskogaförslaget vid sitt sammanträde 
den 9 december 2020 §160 och föreslår kommunfullmäktige besluta att 
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan beslutas kring 
psykisk hälsa (KF § 152 Dnr 2020–00380), inte ska föranleda någon 
ytterligare åtgärd.  
 
Folkhälsonämnden avstår från att lämna yttrande över skapande av lätt 
tillgängliga och geografisk nära mötesplatser eftersom de inte har direkt 
rådighet över det och lämnar därför frågan till Kultur- och 
föreningsförvaltningen att svara på. 
  
Kultur- och föreningsnämnden stödjer förslagställarens tanke om att 
stärka den psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera mötesplatser, 
såsom exempelvis utegym, skate- och parkouranläggning, motionsspår 
finns. Pågående verksamheter/insatser finns i kommunen, exempelvis via 
Svenska kyrkan, föreningslivet, biblioteket, konsthallen, Kontaktservice 
och kulturskolan. Det som saknas är en digital plattform där alla kan se 
vilka aktiviteter som pågår i kommunen, men kanske kan en plan finnas 
för detta via Möckelnföreningarna. 
 
Kultur- och föreningsnämnden har berett Karlskogaförslaget vid sitt 
sammanträde den 9 december 2020 §89 och föreslår kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, 
inte ska föranleda någon ytterligare åtgärd. 
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Utifrån ovanstående föreslår kommunstyrelsens ledningskontor att 
medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.  
  
 
Beslutsunderlag 

• Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 8 mars 
2021. 

• Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 
november 2020. 

• Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2020. 
• Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk 

hälsa den 14 oktober 2020.  
 

Konsekvenser 
Se konsekvensbeskrivningar i Kultur- och föreningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 19 november 2020 samt Folkhälsoförvaltningens 
tjänsteskrivelse den 5 november 2020. 
 
Överväganden  
Det erbjuds en rad aktiviteter för alla åldrar som främjar en god psykisk 
och fysisk hälsa, men dessa aktiviteter måste synliggöras i någon form av 
en gemensam aktivitetskalender i kommunen. Kultur- och 
föreningsförvaltningen har haft kontakt med Möckelnföreningarna. På 
deras hemsida finns idag en aktivitetskalender där föreningarna fyller i 
sina aktiviteter. De håller nu på att undersöka hur andra än föreningslivet, 
exempelvis även från civila, offentliga och privata sektorn skulle kunna 
lägga in sina aktiviteter i aktivitetskalendern. Kultur- och 
föreningsförvaltningen kommer att följa upp arbetet med en gemensam 
aktivitetskalender. Ett aktivt kultur- och fritidsliv är en förutsättning för 
en god folkhälsa och ett levande samhälle. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontor jobbar kontinuerligt med att utveckla 
kommunens webbplats, karlskoga.se. Vi tar med oss synpunkterna i 
Karlskogaförslaget och ser över möjligheterna med att sammanfoga 
kommunens egna kalendrar till en gemensam samt tydliggöra vilka 
kalendrar som finns tillgängliga på andra webbplatser däribland 
Möckelnföretagens aktivitetskalender. 
 
Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, inte ska 
föranleda någon ytterligare åtgärd.   
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Johan Harryson 
Kommundirektör 
 
   Viktoria Cassersten  

Kommunikationschef 
    
 
 
Expedieras till 
Förslagsställaren 
Kultur- och föreningsnämnden 
Folkhälsonämnden 



 

 

Folkhälsonämnden 

Sammanträdesprotokoll 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

FHN § 160 Dnr 2020-00106  
 
Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar 
god psykisk hälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar god psykisk 

hälsa har inkommit den 6 oktober 2020. Folkhälsonämnden har fått 

möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Förslagsställaren föreslår att 

kommunen succesivt ska bygga upp lätta tillgängliga och geografiskt 

nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i syfte att skapa förbättrade 

förutsättningar för god psykisk hälsa även under tider av restriktioner 

med anledning av pandemin. Förslagsställaren har deltagit på 

beredningen av yttrandet vid folkhälsonämndens presidiums beredning 

den 25 november 2020. 

Folkhälsonämnden stödjer förslagställarens tanke om att stärka den 

psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera pågående insatser finns, 

inte minst inom ramen för pågående planering för ett Ungdomens Hus. 

Frågan om att bygga upp mötesplatser har inte folkhälsonämnden direkt 

rådighet över och lämnar därför frågan till Kultur- och 

föreningsförvaltningen att svara på.  

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2020. 

Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa   

 

Folkhälsonämndens beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan beslutas 

kring psykisk hälsa (KF § 152 Dnr 2020–00380), inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

2. Folkhälsonämnden avstår från att lämna yttrande över skapande 

av lätt tillgängliga och geografiskt nära mötesplatser. 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige  

 

 



 

 
 

 

 
 
Folkhälsoförvaltningen 
Handläggare 

Ida Varg 
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Folkhälsonämnden 

 

Yttrande över Karlskogaförslag  
Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa 
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar god psykisk 

hälsa har inkommit den 6 oktober 2020. Folkhälsonämnden har fått 

möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Förslagsställaren föreslår att 

kommunen succesivt ska bygga upp lätta tillgängliga och geografiskt 

nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i syfte att skapa förbättrade 

förutsättningar för god psykisk hälsa även under tider av restriktioner 

med anledning av pandemin. Förslagsställaren har deltagit på 

beredningen av yttrandet vid folkhälsonämndens presidiums beredning 

den 25 november 2020. 

Folkhälsonämnden stödjer förslagställarens tanke om att stärka den 

psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera pågående insatser finns, 

inte minst inom ramen för pågående planering för ett Ungdomens Hus. 

Frågan om att bygga upp mötesplatser har inte folkhälsonämnden direkt 

rådighet över och lämnar därför frågan till Kultur- och 

föreningsförvaltningen att svara på. 

 

Beslutsunderlag 
Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2020. 

Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa  

 
Bakgrund  
Under en lång tid har den psykiska ohälsan ökat. Många, särskilt unga 

kvinnor i storstäder, har utvecklat utbrändhet, ångest och depression. För 

höga krav, ett tryckt från sociala medier och en växande oro för klimatet 

är några orsaker som har skapat en grogrund och ökande ekonomiska 

klyftor och minskad tillit har ytterligare spätt på. 

År 2019 var psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar 

hos Försäkringskassan. Tätt därefter kom covid-19 med full kraft och 

villkoren för våra liv förändrades totalt. Konsekvenserna av pandemin 

skapar ytterligare riskfaktorer för psykisk ohälsa. 

 

Utifrån forskning är det tydligt att främjandet av levnadsvanor är en 

viktig åtgärd för att nå en god psykisk hälsa i hela befolkningen.  

 

Beskrivning av förslag 
Karlskogaförslaget har önskemål om att Karlskoga kommun ska inrätta 

aktiviteter som erbjuder samvaro, sång, spel, kultur, rörelse och andra 
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aktivitetet. Dessa aktiviteter ska bidra till att skapa goda förutsättningar 

till en god psykisk hälsa. Aktiviteterna ska leva upp till krav på 

distansering och övriga rekommendationer under pandemin. 

 

Att utöva kultur, som exempelvis att sjunga i kör, har hälsofrämjande 

effekter inte minst för den psykiska hälsan. Men också att uppleva teater, 

dans, opera, en konstutställning eller någon annan kulturföreteelse är 

berikande och stärker människor. Både psykiskt, socialt och fysiskt. 

Idag erbjuder Karlskoga en rad aktiviteter som främjar en god psykisk 

hälsa. Det är exempelvis kulturskola, badhus, promenadstråk, ute-gym 

och konsthall. Mötesplatserna och dess aktiviteter har skapats av olika 

aktörer som exempelvis kultur- och föreningsförvaltningen. 

Samtliga aktiviteter är pausade under pandemin. Restriktionerna kring 

smittspridning gör att aktiviteterna i dagsläget inte kan genomföras. 

 

Den politiska viljeriktningen, som förtydligas i program för god, jämlik 

och jämställd folkhälsa, är psykisk hälsa prioriterat område. I detta ligger 

även och att skapa förutsättning till goda levnadsvanor. Det innebär goda 

möjligheter att se över framtida utveckling av aktiviteter för att främja 

den psykiska hälsan. För folkhälsonämnden ligger planer för detta inom 

ramen för att starta ett Ungdomens Hus. Det finns även i det 

folkhälsoprojekt riktat äldre, som pågår inom ramen för arbetet. 

 

Folkhälsonämnden stödjer förslagställarens tanke om att stärka den 

psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Intentionerna i Karlskoga 

förslaget stöds genom kommunfullmäktiges beslut om Folkhälsopolitiskt 

program för en god, jämlik och jämställd hälsa i Karlskoga kommun 

2020 – 2024, § 152 Dnr 2020-00380. Flera pågående insatser finns, inte 

minst inom ramen för pågående planering för ett Ungdomens Hus. 

  

Frågan om att bygga upp andra mötesplatser som nämns i förslaget, har 

inte folkhälsonämnden direkt rådighet över. Frågan lämnas därför över 

till Kultur- och föreningsförvaltningen att svara på. 

 

Konsekvenser  
 
Sociala/kulturella konsekvenser  
Förslaget innebär en god social och kulturell inriktning för en ökad 

psykisk hälsa, då det bidrar till förhöjda möjligheter för Karlskogas 

invånare att delta i kulturella- och sociala sammanhang. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Förslaget innebär inga ekologiska konsekvenser.  

 

Ekonomiska konsekvenser 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser för folkhälsonämndens 

verksamhetsområde.  
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Överväganden  
I ett kortsiktigt perspektiv behövs stödfunktioner byggas upp snabbt. På 

längre sikt krävs en större förändring i samhället. Psykisk ohälsa är allas 

ansvar. Det handlar i praktiken om att säkra en grön trygg utemiljö, 

erbjuda spontan fysisk aktivitet, planera en aktivitet på ett hälsosamt sätt 

och att uppmuntra till den kultur som finns omkring oss. Ett aktivt 

kulturliv är en förutsättning för en god folkhälsa och ett levande samhälle 

 

Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut 
1. Folkhälsonämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan beslutas 

kring psykisk hälsa (KF § 152 Dnr 2020–00380), inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

2. Folkhälsonämnden avstår från att lämna yttrande över skapande 

av lätt tillgängliga och geografiskt nära mötesplatser. 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige

 

 

Ida Varg 

Folkhälsoutvecklare 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 

 

 



 
Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 89 Dnr 2020-00093  
 
Karlskogaförslag [5316] - Skapa förbättrade 
förutsättningar för god psykisk hälsa 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar god psykisk 

hälsa har inkommit den 6 oktober 2020. Kultur- och föreningsnämnden 

har fått möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Förslagsställaren 

föreslår att kommunen succesivt ska bygga upp lätta tillgängliga och 

geografiskt nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i syfte att skapa 

förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa även under tider av 

restriktioner med anledning av pandemin.  

 

Kultur- och föreningsnämnden stödjer förslagställarens tanke om att 

stärka den psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera mötesplatser, 

såsom exempelvis utegym, skate- och parkouranläggning, motionsspår 

finns. Pågående verksamheter/insatser finns i kommunen, exempelvis via 

Svenska kyrkan, föreningslivet, biblioteket, konsthallen, Kontaktservice 

och kulturskolan. Det som saknas är en digital plattform där alla kan se 

vilka aktiviteter som pågår i kommunen, men kanske kan en plan finnas 

för detta via Möckelnföreningarna. 

 

Förslagsställaren har inbjudits att delta via Teams på beredningen av 

yttrandet vid kultur- och föreningsnämndens presidiums beredning den 

30 november 2020. 

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 

2020 

Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa 

den 14 oktober 2020  

 

Kultur- och föreningsnämndens beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

karlskogaförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

 



 
Kultur- och föreningsnämnden 

Protokollsutdrag 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-09 

 

 

  

 

 
Justerarnas signaturer Utdragsbestyrkande 
     

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Möckelnföreningarna  

 

 

 



 
Kultur- och föreningsförvaltningen 
Handläggare 

Maria Motin 
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Svar på Karlskogaförslag skapa förbättrade 
förutsättningar för god psykisk hälsa 
Sammanfattning 
Ett Karlskogaförslag om att skapa förbättrade förutsättningar god psykisk 

hälsa har inkommit den 6 oktober 2020. Kultur- och föreningsnämnden 

har fått möjlighet att lämna yttrande över förslaget. Förslagsställaren 

föreslår att kommunen succesivt ska bygga upp lätta tillgängliga och 

geografiskt nära aktiviteter eller mötesplatser. Detta i syfte att skapa 

förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa även under tider av 

restriktioner med anledning av pandemin.  

 

Förslagsställaren har inbjudits att delta via Teams på beredningen av 

yttrandet vid kultur- och föreningsnämndens presidiums beredning den 

30 november 2020. 

 

Kultur- och föreningsnämnden stödjer förslagställarens tanke om att 

stärka den psykiska hälsan genom riktade aktiviteter. Flera mötesplatser, 

såsom exempelvis utegym, skate- och parkouranläggning, motionsspår 

finns. Pågående verksamheter/insatser finns i kommunen, exempelvis via 

Svenska kyrkan, föreningslivet, biblioteket, konsthallen, Kontaktservice 

och kulturskolan. Det som saknas är en digital plattform där alla kan se 

vilka aktiviteter som pågår i kommunen, men kanske kan en plan finnas 

för detta via Möckelnföreningarna. 

 

Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd.  

 

Beslutsunderlag 
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 

2020. 

Karlskogaförslag - Skapa förbättrade förutsättningar god psykisk hälsa 

den 14 oktober 2020.   

 

Bakgrund  
Under en lång tid har den psykiska ohälsan ökat. Många, särskilt unga 

kvinnor i storstäder, har utvecklat utbrändhet, ångest och depression. För 

höga krav, ett tryckt från sociala medier och en växande oro för klimatet 

är några orsaker som har skapat en grogrund och ökande ekonomiska 

klyftor och minskad tillit har ytterligare spätt på. 

År 2019 var psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar 

hos Försäkringskassan.  



Tätt därefter kom covid-19 med full kraft och villkoren för människors 

liv förändrades på ett ögonblick. Konsekvenserna av pandemin skapar 

ytterligare riskfaktorer för psykisk ohälsa. Utifrån forskning är det tydligt 

att främjandet av levnadsvanor är en viktig åtgärd för att nå en god 

psykisk hälsa i hela befolkningen. 

 

Beskrivning av förslag  
Karlskogaförslaget har önskemål om att Karlskoga kommun ska inrätta 

aktiviteter och mötesplatser som erbjuder samvaro, sång, spel, kultur, 

rörelse och andra aktivitetet. Dessa aktiviteter ska bidra till att skapa 

goda förutsättningar till en god psykisk hälsa. Aktiviteterna ska leva upp 

till krav på distansering och övriga rekommendationer under pandemin. 

Att utöva kultur, som exempelvis att sjunga i kör, har hälsofrämjande 

effekter inte minst för den psykiska hälsan. Men också att uppleva teater, 

dans, opera, en konstutställning eller någon annan kulturföreteelse är 

berikande och stärker människor, både psykiskt, socialt och fysiskt. 

 

Idag erbjuder Karlskoga en rad aktiviteter för alla åldrar som främjar en 

god psykisk och fysisk hälsa. Man kan nyttja utegym, motionsspår, skate- 

och parkouranläggning, besöka konstutställningar, promenadstråk 

tipspromenader, lunchmusik/konserter, öppen barnverksamhet, 

sopplunch, författarbesök, föreläsningar, fantasilabb, bokklubb, 

bokfrukost, Dansa pausa för 13-18 åringar, Digital onsdag (ungdomar 

från grundskolan årskurs 5 och uppåt), körsång, stöd och samtal i grupp. 

Listan är lång. Strandbadet planerar också för någon form av digital 

träning. Det som saknas är en gemensam plats för att kunna se en 

sammanställning på allt som erbjuds i kommunen. 

 

Mötesplatserna och dess aktiviteter har skapats av olika aktörer som 

exempelvis föreningslivet, biblioteket, konsthallen, kulturskolan, 

Svenska kyrkan och Kontaktservice, Tyvärr är de flesta aktiviteter 

pausade just nu med anledning av pandemin, när de egentligen behövs 

som mest. Restriktionerna kring smittspridning gör att aktiviteterna i 

dagsläget inte kan genomföras. Men Kontaktservice håller nu på att 

planera för digitala träffpunkter, i samverkan med Möckelnföreningarna, 

för alla för att motverka ensamhet och psykiskt ohälsa under dessa tider 

och Bofors gymnastikförening erbjuder digital gympa två gånger i 

veckan.  

 

Konsekvenser  
 

Sociala/kulturella konsekvenser  
Förslaget innebär en god social och kulturell inriktning för en ökad 

psykisk och fysisk hälsa, då det bidrar till förhöjda möjligheter för 

Karlskogas invånare att delta i kulturella och sociala sammanhang. 

Mycket pågår men det behövs en gemensam plattform för att underlätta 

för alla att ta del av allt som görs. 

 

Ekologiska konsekvenser  
Förslaget innebär inga ekologiska konsekvenser. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Kan innebära ekonomiska kostnader beroende på behov av IT-system för 

att få till en digital sammanställning av aktiviteter som pågår i Karlskoga. 

För närvarande finns ingen ekonomisk kalkyl. 

 



Överväganden  
Det erbjuds en rad aktiviteter för alla åldrar som främjar en god psykisk 

och fysisk hälsa, men dessa aktiviteter måste synliggöras i någon form av 

en gemensam aktivitetskalender i kommunen. Kultur- och förenings-

förvaltningen har haft kontakt med Möckelnföreningarna. På deras 

hemsida finns idag en aktivitetskalender där föreningarna fyller i sina 

aktiviteter. De håller nu på att undersöka hur andra än föreningslivet, 

exempelvis även från civila, offentliga och privata sektorn skulle kunna 

lägga in sina aktiviteter i aktivitetskalendern. Kultur- och förenings-

förvaltningen kommer att följa upp arbetet med en gemensam 

aktivitetskalender. Ett aktivt kultur- och fritidsliv är en förutsättning för 

en god folkhälsa och ett levande samhälle. 

 

Kultur- och föreningsförvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och föreningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget, mot bakgrund av det som redan pågår, inte ska 

föranleda någon ytterligare åtgärd. 

 

Maria Motin 

Tf förvaltningschef 

 

 

Expedieras till 

Kommunfullmäktige 

Möckelnföreningarna 

 



 

 
 

 

 

Ida Varg 

Folkhälsoutvecklare 

 

 

Ulrika Lundgren 

Förvaltningschef 

 





Skapa förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa hos Karlskoga invånare 

Igår meddelar Folkhälsomyndigheten att pandemins restriktioner kommer att finnas 
med oss i ett åt framåt samtidigt som Previa meddelar att de psykiska besvären har ökat 
markant, för de som har anställning. Ett ökat vårdbehov med anledning av psykiska 
besvär kommer att belasta kommunens ekonomi utifrån flera perspektiv - nu krävs det 
mod för att våga tänka och fatta viktiga beslut främjande syfte.  

 Arbetssökande, distansstuderande, distansarbetande, pensionärer och ungdomar, ja - vi 
är alla berörda av pandemins effekter. Vi kommer bl a spendera mer tid på vår 
bostadsort, i hemmet och i ensamhet. Det är dags att kroka arm på ett breddare 
perspektiv med näringslivet, föreningslivet, kyrkan och regionen för att tänka och göra 
tillsammans! Kunskap, verktyg och engagemang finns för att skapa välmående, vi 
behöver nu fokusera på handlingskraft i syfte att omgående vända trenden. Lägga 
projektansökning, planerandet åt sidan och låt oss börja direkt att göra, testa olika 
aktiviteter. 

Aktiviteter som erbjuder samvaro, spel, sång, kultur, rörelse, annan aktivitet och 
möjlighet till nya kontakter ställs in med anledning av pandemins krav på distansering. 
Mitt medborgarförslag att börja testa i liten skala för att succesivt bygga lätt tillgängliga, 
geografiskt nära aktiviteter eller mötesplatser som bidrar till att skapa förbättrade 
förutsättningar för god psykisk hälsa hos Karlskoga invånare och lever upp till krav på 
distansering och övriga rekommendationer och riktlinjer. Mina förslag är följande:  

• Använda Nobelstadions läktare för allsång/kör med hjälp av någon musiklärare 
ifrån skolan alternativt kulturskolan eller körledare ifrån någon kyrka. Behövs en 
mobil högtalaranläggning till sångledaren, som jag vet att kommunen tidigare har 
haft att låna ut till olika föreningar. Allsång/kör hålls i ca 30 min och man sitter 
eller står på läkaren på Nobelstadion. Läktaren står mestadels tom och erbjuder 
skydd mot regn och blåst, är utomhus, tillräckligt med utrymme att hålla avstånd 
för 50 personer. Varje deltagare tar med ett sittunderlag. Kan erbjudas t ex två 
dagar i veckan, 3 ggr per dag kl 11.00, kl 12.00 och kl 13.00 (dygnet varmaste 
timmar pga av aktivitet hålls utomhus eller anpassas till körledarnas 
tillgänglighet). Börja med att drop in och först till kvarn för att delta. Numrera 
platser på läkaren och när de är fulla, så är allsången fullbokad. Anpassa succesivt 
anmälningsförfarandet eller antal erbjudna pass till efterfrågan. Informera om 
nästa tillfälle innan aktiviteten avslutas. 

• Använda Nobelstadions läkare till att sända SvT:s ”Hemmagympa med Sofia” 
ifrån SvT Play via storbilds TV. Köp in en storbilds tv och ljudanläggning. På 
anläggningen finns vaktmästare som kan starta igång sändningen på ca 20-30 
min. Det är drop in, först till kvarn för att delta. Numrera platser på läkaren och 
när de är fulla, så är gympa passet fullt. Sortera bland programmen för att hitta 
de mest lämpliga programmen att genomföra på sittandes eller ståendes på 
läktaren. Här kan kommunens gymnastiklärare, eller någon gympaledare inom t 
ex Bofors gymnastikförening säkert bistå. Varje deltagare tar med ett 
sittunderlag. Anpassa succesivt anmälningsförfarandet eller antal erbjudna pass 
till efterfrågan. Informera om nästa tillfälle innan aktiviteten avslutas. 

• Använda Nobelstadions läktare för utomhusbio, kortare konserter, bingo. 
Arrangerat av Karlskogas föreningsliv, näringsliv. Olika företag, föreningar kan 



även erbjudas att hålla föreläsningar om företaget eller om vilken verksamhet 
som föreningen bedriver. Representanter ifrån Region Örebro län kan föreläsa 
om egenvård, vad rörelse skapar för effekter för vårt välmående och visa på 
metoder för självhjälp https://29k.org/, https://healthwatch.se/ Läraren ifrån 
vuxenutbildning/repr ifrån arbetsmarknadsenheten kan hålla utbildningar i olika 
digitala hjälpmedel. Deltagarna tar med egen mobil eller ipad och genomföra 
utbildningar via https://www.digitalajag.se/ Läktaren står mestadels tom och 
erbjuder skydd mot regn och blåst, är utomhus, tillräckligt med utrymme att hålla 
avstånd för 50 personer. Anpassa succesivt anmälningsförfarandet eller antal 
erbjudna pass till efterfrågan. Informera om nästa tillfälle innan aktiviteten 
avslutas. 

•  I samarbete med Region Örebro län marknadsföra de olika flextrafikens skyltar 
som mötes- och startplats för cykelturer eller promenader. Marknadsföra 
starttider och koppla dem till olika promenad och cykel tider. Tex kl 10.00 ses de 
som vill cykla och gå ca 40 min. Kl 11.00 ses de som vill cykla eller gå 30 min. 
Börja med ett mindre geografiskt område i kommunen som testpilot, för att lära 
av det och sedan skala upp. Kommunens folkhälsoförvaltning kan i samarbete 
med Region Örebro utveckla detta vidare.  

•  Erbjuda cykelbingo, där man cyklar till olika platser och samlar på bokstäver 
som bildar ord, nya bokstäver och nytt ord varje vecka. Kan anordnas av 
arbetsmarknadsenhetens organisation under november och mars – maj. 

• Skapa förutsättningar till kontaktytor i form av anslagstavlor och lappar att 
skriva på för att på så vis hitta nya människor att samtala, promenera, cykla med 
vid Nobelstations läktare, kommunens olika boulebanor, motionsspår, utegym 
och vid Hälsotrappan. Marknadsför möjligheten till nya kontakter via 
anslagstavlor mm via radio, tidning och på Karlskoga kommuns hemsida. Vi är 
många som är ute och promenerar själva och jag har flera vänner som erbjuder 
sig att finnas som promenadsällskap vid olika tider och motionsspår för grupper 
av människor. 

Dessa aktiviteter bidrar till att skapa förbättrade förutsättningar för god psykisk hälsa 
hos Karlskoga invånare, kan genomföras på kort varsel, ingen större investering krävs 
och är inte heller personalkrävande.  

Med vänlig hälsning 

Charlotta Edenvik 

 

https://29k.org/
https://healthwatch.se/
https://www.digitalajag.se/
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