
Kallelse 2019-09-02

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
08:00-10:00 Trollkarlen

Övriga
Bea Scherp
Martin Willen, Kommundirektör
Monica Skantz, förvaltningschef Kultur- och bildning
Ann-Mari Gustafsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Linda Kirrander, utredningssekreterare

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Jonas Hansen (KD)
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Kallelse 2019-09-02

1 – Val av justerare Föredragande  08:00

Ärendebeskrivning

En justerare behöver utses att, tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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Kallelse 2019-09-02

2 – Rapport från Feriepraktikanterna 2019 Föredragande Feriepraktikanter 
08:00

Ärendebeskrivning

Folkhälsoenheten hade 5 st feriepraktikanter under vecka 25-26. Dessa arbetade med ANDT-
prevention för unga. Utöver att de presenterade sina slutsatser för Folkhälsoutskottet kommer de 
även att hålla en föreläsning för elever på Lekebergsskolan i september.

Föredragande: Alexander Lindeborg, Elis Grahn, Måns Nilsson, Thea Persson och William Leu.

 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Uppdragsbeskrivning Feriepraktik ANDT (FHU)
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Kallelse 2019-09-02

3 – Tema ANDT, del 1 Föredragande Bea Scherp, ANDT-
samordnare 08:30

Ärendebeskrivning

Ett av Lekebergs fokusområden är ANDT. Området är aktuellt i samband med det ANDT-politisk 
program som just nu tas fram. Som en introduktion hålls en kort dragning kring ämnet för att 
komplettera feriepraktikanternas information kring tobak (punkt 1), och programmet presenteras 
överskådligt.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 ANDT-politiskt program Lekebergs kommun
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Kallelse 2019-09-02

4 – Information från folkhälsoteamet Föredragande Bea Scherp 08:50

Ärendebeskrivning

Korta informationspunkter från folkhälsoteamet kring:

 MWVS-information
 Utbildning VINR för personal inom äldreomsorg och LSS
 VINR-konferens
 Slutrapport Sydnarke ungdomsråd läsåret 2018/2019
 Övrig inforamtion

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Inbjudan och anmälan VINR-utbildning AMPHI (FHU)
 Program med anmälan VINR-konferens - Våld angår oss alla (FHU)
 2018-19 Slutrapport Sydnärke ungdomsråd (FHU)
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Kallelse 2019-09-02

5 – Information från specifika 
samverkansrådet folkhälsa 

Föredragande Berth Falk 09:00

Ärendebeskrivning

Berth Falk ger information från specifika samverkansrådet för folkhälsa. 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bilaga till protokoll från Regionala samverkansrådets möte 14 juni
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Kallelse 2019-09-02

6 – Tema: Hälsosamt åldrande, del 2 Föredragande Jenny Ardell, Maria 
Gille, Lotta Bergsten, Mats Turesson, 
Bea Scherp 09:05

Ärendebeskrivning
Ett av Lekebergs fokusområden i folkhälsoarbetet är Hälsosamt åldrande. Vid föregående 

Folkhälsoutskott hölls en informationsdragning kring ämnet - vad menar vi med hälsosamt 

åldrande, statistik, god exempel på arbetssätt och metoder för att främja ett hälsaosamt 

åldrande. Vi följer upp genom att låta respektive förvaltning presentera hur det främjande 

arbetet ser ut i dagsläget, och diskuterar därefter behov av ytterligare insatser och vad som 

är nästa steg.

 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 2019-06-05 FHU Hälsosamt åldrande
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ANDT-politiskt program

Lekebergs kommun

2020-2023
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Bakgrund och syfte
Det ANDT-politiska programmet har tagits fram på uppdrag av socialnämnden och ersätter det 
tidigare alkohol- och narkotikapolitiska programmet som antogs 2007-02-01. Programmet tar sin 
utgångpunkt i kommunens vision; Trygghet och nytänkande – Naturligt nära! och är en del i 
arbetet med att uppnå visionen. Programmet anger Lekebergs kommuns övergripande 
prioriteringar inom ANDT-området och ska tala om vad kommunen vill uppnå och vilka metoder 
som ska användas. Programmet konkretiseras genom en förvaltningsövergripande 
handlingsplan som beslutas i respektive nämnd. Innehållet i handlingsplanen ska kopplas till de 
övergripande inriktningsmål som kommunfullmäktige beslutar om och ska anpassas till lokala 
behov och förutsättningar. Xxx ansvarar för uppföljning av det ANDT-politiska programmet.

Lekebergs kommun ska i sitt arbete följa de övergripande nationella målen för alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Spelmissbruk om pengar ingår inte i de nationella 
målen men kommunens ansvar vid spelmissbruk om pengar har förtydligats i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen från och med 1 januari 2018. Vad gäller läkemedel har kommunen 
sedan den 1 juli 2013 en skyldighet att med regionen ingå gemensamma överenskommelser om 
samarbete i fråga om personer som missbrukar läkemedel. Innehållet i handlingsplanen kan 
komma att omfatta spelmissbruk om pengar samt läkemedel.

Det övergripande syftet med det ANDT-politiska programmet är att bidra till en god folkhälsa, 
minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället. 
Programmet omfattar alla medborgare i Lekebergs kommun.

Främjande och förebyggande ANDT-arbete
Användning av alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel och läkemedel riskerar att leda 
till negativa hälsokonsekvenser. Förutom att individer och närstående drabbas orsakar det stora 
kostnader för samhället. Ett effektivt folkhälsoarbete innehåller både främjande och 
förebyggande insatser. Ett främjande arbete innebär att förstärka hälsa och välmående och ett 
förebyggande arbete handlar om att vidta åtgärder för att förhindra att skada uppstår.

Avgörande för utformningen av ANDT-arbete är kunskap om vilka de viktigaste skydds- och 
riskfaktorerna är och hur dessa ska kunna främjas respektive motverkas. En skyddsfaktor är en 
faktor som stärker och skyddar mot uppkomst av ohälsa eller sjukdom. En persons hälsa är 
starkt förknippad med ett antal skyddsfaktorer, det vill säga ju fler skyddsfaktorer desto bättre 
hälsa. Detta samband syns oavsett kön och ålder. En riskfaktor däremot är en indikator som 
påtalar ökad risk för att en person ska drabbas av ohälsa, sjukdom, skada eller utveckla 
ohälsosamt beteende. Riskfaktorer kan vara ärftliga, sociala, ekonomiska eller miljömässiga. 
Folkhälsoarbetet bör fokusera på att främja hälsa vilket innebär att stärka skyddsfaktorer och 
förebygga ohälsa genom att minska antalet riskfaktorer. Skydds- och riskfaktorer förekommer 
på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessa faktorer kallas även bestämningsfaktorer som 
påverkar vår hälsa. I det ANDT-förebyggande arbetet bör universella insatser kombineras med 
selektiva och indikerade insatser. Dessa nivåer illustreras i preventionspyramiden 1 (se figur 1).

1 Sveriges kommuner och landsting. (2008). Rätt insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.
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Indikerat

Selektivt

Universellt

Figur 1: Preventionspyramiden.

Mål för ANDT
Regeringen har antagit ”En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020”2. Regeringen står kvar i sin bedömning sedan föregående strategi 
att det övergripande målet för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, 
med minskade medicinska och sociala skador av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Ett av 
regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation samt att barn och 
unga ska skyddas mot eget och andras skadliga bruk. Flera faktorer som kraftigt bidrar till 
hälsoklyftorna finns inom ANDT-området det är därför strategiskt viktigt med förebyggande 
arbete inom detta område. För att uppnå regeringens ambition kring jämlikhet i hälsa måste 
både jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet tydliggöras och genomsyra ANDT-arbetet. 
Utöver det övergripande målet innefattar den nationella ANDT-strategin sex mål.

Utifrån den nationella strategin har en länsstrategi3 tagits fram för åren 2017-2021 och är en 
överenskommelse mellan parterna i Samhällsråd T (Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro 
län, Polisområde Örebro län och Örebro universitet). Länets mål följer de nationella målen och 
har prioriterade insatsmål.

Lekebergs kommun fokuserar liksom länet på de nationella målen förutom det sjätte då det 
lyfter det internationella ANDT-arbetet. På nästa sida redovisas de fem målen följt av insatsmål. 
Dessa utgår från de regionala insatsmålen men det har gjorts en avgränsning utifrån 
kommunens verksamhet.

2 Regeringens skrivelse 2015/16:86. En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobakspolitiken 2016-2020.
3 Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län, Polisområde Örebro län och Örebro universitet. (2017). 
Strategi för ANDT – Örebro län 2017-2021.

Riktat till individer med stora problem

Riktat till identifierade riskgrupper

Universellt stöd riktas till alla i en viss 
åldersgrupp eller hela befolkningen
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Lekebergs kommuns övergripande mål inom ANDT-området 2020-2023

1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska

Samordnad, effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn
Enligt alkohol- och tobakslagen ska tillsyn över försäljning bedrivas. En fortsatt effektiv 
och likvärdig tillsyn ska vara en grundbult i det tillgänglighetsbegränsande ANDT-
arbetet. För att tillsynen ska vara effektiv behöver den vara regelbunden och 
strukturerad. Tillräckliga personalresurser, kompetensförsörjning och metodutveckling 
är viktigt. En del i arbetet är att säkerställa att åldersgränser vid försäljning upprätthålls. 
Att utveckla samverkan ger ökad kompetens och kvalitet i tillsynen.

Samverkan mellan ANDT- och brottsförebyggande arbete
Insatser för att begränsa tillgängligheten till ANDT sammanfaller ofta med insatser inom 
ett bredare brottsförebyggande arbete. Den har stor betydelse för att öka tryggheten i 
länet. Bra verktyg är väl förankrade samverkansavtal eller medborgarlöften mellan 
kommun och polis. Utgångspunkten för dessa bör vara i lokala behov och kartläggningar. 
När det gäller våldsbrott finns ofta koppling till bruk av alkohol, narkotika och dopning.

2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel 
och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska

Hälsofrämjande skola som utgår från elevers olika förutsättningar
En trygg och inkluderande skola är betydelsefull för att förebygga och fånga upp 
problem i ett tidigt skede och skapa en stabil grund för framtiden. Skolan kan genom 
både sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag bidra till arbetet med ANDT-prevention. 
Rektorer har ett särskilt ansvar för att integrera ANDT-undervisningen i olika ämnen. 
Skolor ska erbjudas stöd i att utveckla och integrera ANDT-frågorna i undervisningen. De 
ska också stödjas till att samverka med föräldrar samt stimuleras till ökade insatser för 
rök- och tobaksfri skoltid inkluderat rökfria skolgårdar. Elevhälsa är en viktig aktör för 
dessa insatser. Föräldrar och andra vuxna är nyckelpersoner som kan påverka 
konsumtionsmönster och senarelägga alkoholdebut hos unga.

Förverkligande av rökfria skolgårdar
Kommunerna ska enligt lag bedriva effektiv tillsyn för att rökförbudet på skolgårdar 
efterlevs. I detta arbete ska kommunerna ges stöd och vägledning av Länsstyrelsen i 
samverkan med andra aktörer.

Arbete mot langning av alkohol
En fortsatt viktig insats för att skjuta upp alkoholdebuten är att motverka langning till 
ungdomar. Arbetet bör fokusera på att synliggöra för föräldrar, andra vuxna och unga 
vuxna att de kan påverka konsumtionsmönster och senarelägga alkoholdebuten.
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Stärka det narkotikaförebyggande arbetet
Av narkotikapreparaten är cannabis den vanligast förekommande. Det är särskilt viktigt 
att arbeta med ungdomars attityder till ANDT. Föräldrar och professioner som möter 
barn och unga ska stödjas i narkotikafrågan och ges verktyg.

Utveckla samverkan med idéburna organisationer
Idéburna organisationer har stor betydelse för ANDT-området och kan fylla en viktig 
funktion både ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Samverkan med 
idéburna organisationer har utvecklingspotential och deras insatser inom ANDT-
området bör synliggöras på ett tydligare sätt.

3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar 
skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.

Dopningsförebyggande arbete
Kunskapen om dopning är begränsad men det är dock väl känt att användning av 
dopningsmedel kan leda till allvarliga fysiska, psykiska och sociala problem. Insatser mot 
dopning behöver samordnas för att bli mer effektiva. Samverkan sker med fördel mellan 
kommuner, Region Örebro län, Örebro läns idrottsförbund, polis, Länsstyrelsen och 
träningsanläggningar.

Tobaksförebyggande arbete
Rökning är en av de mest förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. Vad 
gäller tobaksförebyggande arbete rekommenderar Världshälsoorganisationen en 
kombination av åtgärder såsom bland annat information, opinionsbildning, 
målgruppsanpassad tobaksavvänjning samt rökfria miljöer. Flera kommuner och andra 
organisationer har genom politiska beslut ställt sig bakom Tobacco Endgame - Rökfritt 
Sverige 2025. Det är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att få till stånd ett 
politiskt beslut om ett målår då rökningen ska omfatta mindre än 5 % av befolkningen. 

Tidig upptäckt
Skolan har ett ansvar att uppmärksamma barns och ungdomars behov där elevhälsan är 
en viktig resurs. Även andra instanser ska uppmärksamma och förmedla stöd, som 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis, föreningsliv och andra aktörer.
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4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende 
ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till 
vård och stöd av god kvalitet.

Kvalitetssäkra vården och utveckla vården för ungdomar
Målsättningen är att bidra till att utsatta barn och unga med ANDT-problematik 
upptäcks så tidigt som möjligt. En fungerande samverkan mellan berörda parter ska 
eftersträvas. Ungdomar ska få tillgång till rätt stöd med rätt nivå av anpassad 
behandling.

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt med andra aktörer för en 
sammanhållen vård
Vård och stöd till personer med missbruk och beroende är ett gemensamt ansvar för 
hälso- och sjukvård och kommunen. Ett fortsatt utvecklingsarbete och en väl fungerande 
samverkan är avgörande för samordnade vård- och stödinsatser av god kvalitet. I 
vårdkedjan behövs såväl förebyggande insatser som individuell vård och 
behandlingsinsatser.

Insatser för personer i socialt och hälsomässigt utsatta situationer
Utsatta grupper bör särskilt uppmärksammas. Det kan till exempel vara personer med 
samsjuklighet, det vill säga både beroendesjukdom, psykisk och fysisk ohälsa. 
Lättillgängliga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver utvecklas för 
personer som samhället har svårt att nå.

5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas 
på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, 
dopningsmedel eller tobak ska minska.

Uppmärksamma och erbjuda ändamålsenligt stöd till barn i familjer med missbruk
Det är angeläget att utveckla och sprida kunskap om att uppmärksamma och erbjuda 
stöd till barn som föds med skador relaterade till ANDT-bruk under graviditet. Det är 
också av stor vikt att uppmärksamma och erbjuda stöd till barn som växer upp i familjer 
med missbruk eller annan omsorgssvikt. Det kan bland annat vara våld i koppling till 
alkohol och narkotika. Barnperspektivet ska genomsyra och tillämpas i arbetet med 
familjer med psykisk ohälsa och/eller missbruk. 

Antalet döda och skadade på grund av våld ska minska
Det alkohol- och drogrelaterade våld som är mest tydligt är det som sker i den offentliga 
miljön. Samarbete mellan polis, näringsliv och kommunerna kan utvecklas för att säkra 
att de regler som finns för servering av alkohol följs och för att minska narkotika, 
exempelvis i krogmiljö. Även vid andra arrangemang som idrottsevenemang och 
musikfestivaler bör arbetet utvecklas.
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Utbildning: Våld i nära relationer hos äldre 
personer och personer med funktionsnedsättning i 
södra länsdelen 
Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för 
verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitets-
utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta 
gäller även våld i relationer hos äldre och funktionshindrade. 
I samverkan med kommuner i södra delen av Örebro län och Länsstyrelsen har vi valt att 
med hjälp av AMPHI arrangera en utbildning i ämnet. AMPHI produktion är ett 
kunskapsföretag som bidrar till att göra verksamheter inkluderande och icke 
diskriminerande. Med utbildning, film och annat material stödjer och utformar de bland 
annat våldsförebyggande organisationsutveckling. Länsstyrelsen bekostar utbildningen och 
respektive kommun debiteras självkostnadspris för lokal och förtäring. 
 
Syftet med utbildningsprocessen är att ge deltagarna redskap att: upptäcka våld i nära 
relation, vara trygga i att fråga brukare, klienter eller patienter om våldsutsatthet och 
tillsammans utveckla rutiner för att agera vid våld i nära relation. 

Utbildningen riktar sig till utsedda medarbetare och chefer inom äldreomsorg och LSS i 
Askersunds, Hallsbergs, Laxå och Lekebergs kommun. Utbildningen är uppdelad på totalt 
fyra träffar. De första två träffarna deltar all personal på. De två sista träffarna riktas mot 
personer som kommer ha en fortsatt nyckelfunktion i arbetet med VINR inom 
verksamheterna, samt chefer. Nyckelpersoner utses av ledningen. Mer information om 
utbildningstillfällena hittas på sidan två.  

Anmälan 
Anmälan görs på Länsstyrelsens webbplats.    
Notera att det finns två anmälningsformulär, ett för tillfälle 1 - 2 (alla inom målgruppen) 
och ett för tillfälle 3 - 4 (för av chefer utsedda nyckelpersoner).  
 
Vid avbokning senare än två dagar före avsett tillfälle debiteras en kostnad på 500 kronor. 

Kontaktperson 
 

 

 

 

 

 

Klara Bolinder 
Samordnare för Mäns våld mot kvinnor 
Klara.bolinder@lansstyrelsen.se 
010-224 87 58 
 
 

2019 

Plats: 
Betaniakyrkan i Åbytorp 
Portföljgatan 2, Kumla 
 

Tid: 
17/9 8:00-16:00  
15/10 13:00-16:30 
5/11 13:00-16:30 
10/12 13:00-16:30 

Ellen Henriksen 
Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
Ellen.henriksen@lekeberg.se 
0585-488 47 

 

Foto: Camilla Zilo 
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Upplägg 
AMPHI Utbildning Våld i nära relationer hos äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning i södra länsdelen 2019 
 

1. Heldagsutbildning 17 september 2019 
Heldagsutbildning med syfte att ge alla deltagare samma kunskapsgrund. Under 
utbildningen utgår vi från materialet ”Det finns stunder”, kommunens egna 
riktlinjer, Socialstyrelsens riktlinjer samt material med fokus på våld i äldre personers nära 
relationer. Vi lyfter med hjälp av film, interaktiva övningar och diskussion frågan om våld i äldres 
nära relationer. Målet är att alla i gruppen ska öka sina kunskaper om våld i nära relationer - 
mekanismer, omfattning och signaler. 
Under utbildningen tas den kunskap och de erfarenheter gruppen har sedan tidigare till vara 
och erfarenhetsutbytet i gruppen blir en viktig del. 
 
Alla medarbetare och chefer deltar under det här utbildningstillfället. 
 

2. Halvdagsutbildning 15 oktober 2019 
Halvdagsutbildning med syfte att öka deltagarnas möjligheter att se och fråga vid våld i nära 
relationer. Under steg 2 förankrar vi kunskapen från steg 1 i den egna verksamheten samt 
processleder övningar kring hur deltagarna kan uppmärksamma tecken och signaler på våld 
hos sina brukare och ställa frågor. Vi fördjupar oss även i vilka frågor som kan ställas samt hur 
ett bra bemötande kan ges i samtal om våldsutsatthet. Vi lyfter ett rättssäkerhetsperspektiv 
genom att diskutera sekretess, Lex Sarah, Lex Maria och polisanmälan.  
 
Alla medarbetare och chefer deltar under det här utbildningstillfället. 
 

3. Halvdagsworkshop 5 november 2019 
En workshop med syfte att ge deltagarna stöd i arbetet med de lokala rutinerna. 
Vi kommer att inventera vilka rutiner kring våld i nära relationer som idag finns inom 
verksamheterna. Genom processledda samtal ger vi möjlighet för gruppen att formulerar vad 
som idag är utmanande och vilka behov av rutiner och samverkan som finns. Exempel på 
frågeställningar kan vara: Hur upptäcker vi tecken på våld? Vilka insatser ska ges och av vem? 
Hur ska våldet dokumenteras? Vad gäller för sekretess och Lex Sarah? Hur kan vi samverka 
med andra verksamheter? Genom processledda samtal ger vi möjlighet för gruppen att 
formulera vad som idag är utmanande för er verksamhet och vilka behov av rutiner och 
samverkan som finns. Efter workshopen tar nyckelpersonerna tillsammans med sina chefer 
fram ett utkast på lokala rutiner för verksamheterna. 
 
Under det här utbildningstillfället deltar endast utsedda nyckelpersoner och chefer. 
 

4. Halvdagsutbildning 10 december 2019 
En halvdagsutbildning med fokus på sammanfattning och implementering. Vi följer upp hur 
arbetet med våld i nära relation fungerat sedan de två första utbildningstillfällena. Rutinerna 
presenteras och vi pratar om hur de kan implementeras på bästa sätt. Nyckelpersoner och 
chefer ska sedan i sin tur ansvara för att rutinerna implementeras färdigt i verksamheterna. 
 
I den här delen deltar endast nyckelpersoner och chefer. 
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Konferens, Folkets Hus Kumla, 27 september 
VÅLD ANGÅR OSS ALLA - Hur skapar vi en 
kommun fri från våld? 

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för 
verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitets-
utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Detta 
inbegriper bland annat våld i nära relationer, hur vi kan ge stöd till våldsutsatta 
kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare 
och våldsförebyggande arbete. 
Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en 
heldag med flera spännande föreläsare. Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av 
alla de verksamheter som finns i en kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, 
bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration et cetera. Du som är 
verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart. Även andra 
verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna. 

Konferensen utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig integritet 

Anmälan 
Anmäl dig redan nu på Länsstyrelsens webbplats. 
Konferensen är helt kostnadsfri för dig som deltagare, respektive kommun debiteras 
självkostnadspris (lokal och förtäring).  
 
Vid avbokning senare än den 25 september debiteras en kostnad på 500 kronor. 

Kontaktperson 
 

 

 

 

 
I samarbete med: 

 

 

Klara Bolinder 
Samordnare för Mäns våld mot kvinnor 
Klara.bolinder@lansstyrelsen.se 
010-224 87 58 
 
 

19 09 27 
Kl 09:00 – 16:00 

Folkets Hus, Kumla 

Konferensen är 
kostnadsfri för 
deltagaren.  
Fika och lunch 
inkluderat 

 

Ellen Henriksen 
Folkhälsoteamet i södra Örebro län 
Ellen.henriksen@lekeberg.se 
0585-488 47 
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Program 27 september 2019 
09:00 – 09:30 Välkomstfika och registrering 

09:30 – 09:45 Välkommen till konferensen 

09:45 – 10:30 Våld och övergrepp mot barn 
   Marit Äng och Beatrice Bergqvist, samordnare på Barnahus  

Vilka är barnen som blir utsatta för övergrepp och hur mår de? Vilka förväntningar finns på oss 
vuxna? Samordnare på Barnahus i Örebro län beskriver hur de arbetar med utsatta barn. 
Barnahus Örebro län är en samverkan mellan åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare 
och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och unga som misstänks ha utsatts för sexuella 
övergrepp och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska behöva åka till en plats, som i så stor 
utsträckning som möjligt ska upplevas som välkomnande och trygg. 

10:40-12:30 Pojkar, killar, män – Maskulinitet och våld 
                              Johan Pettersson, jämlikhetskonsult Make Equal 

Johan Pettersson arbetar som jämlikhetskonsult hos stiftelsen Make Equal. Hans främsta 
kunskapsområden är genus, makt och maskulinitetsnormer. Som genus- och statsvetare, och 
med en bakgrund och uppväxt i maskulina miljöer breddar Johan förståelsen för 
maskulinitetsnormer och dess många gånger destruktiva koppling till mäns mående och våld. 
Genom konkreta exempel, teoretiska redogörelser och inslag av interaktiva övningar syftar 
föreläsningen till att vara pedagogisk och lösningsorienterad samtidigt som problematiserande 
och ifrågasättande.  

12:30–13:15  Lunch  
 

13:15–14:00   Varför är det självklara så svårt att förstå? Om hur vi kan bli         
bättre på att möta och bemöta varandra över kultur- och 
religionsgränser. 

                       Jeanette Ohlsson Carlberg, religionshistoriker 
  
Jeanette Ohlsson Carlberg är religionshistoriker med islam och den arabiska kulturen som 
specialinriktning. När kulturer från hela världen möts i det svenska samhället; skola, vård och 
myndigheter uppstår frågor och funderingar. En fråga som ofta återkommer är ”Hur ska 
önskemål bemötas och tillgodoses och när ska gränser dras?” Under föreläsningen kommer 
Jeanette att prata om möten över kulturgränser, skrivna och oskrivna regler, syn på barn och 
barnuppfostran, skillnader mellan att växa upp i en individkultur respektive gruppkultur samt 
olika sätt att se på demokrati.  

14:00–14.20  Mingelfika 
 

14:20–15:45   Fortsättning: Varför är det självklara så svårt att förstå? 
 

15:45-16:00  Avslut av dagen och utvärdering 
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Slutrapport Sydnärke Ungdomsråd 
2018-19

Bakgrund  

Utifrån tidigare projekt inom ungdomspolitik togs 

ett initiativ av tre kommuner i Sydnärke att starta 

ett gemensamt ungdomsråd för Sydnärkes unga. 

Det grundade sig i en önskan från politiker om att 

skapa permanenta strukturer för att säkerställa en 

kontinuerlig dialog med unga, samtidigt som det 

framkom önskemål från unga att skapa ett forum 

för möten med beslutsfattare. Från 2018 har 

ungdomsrådets upptagningsområde utökats och 

består nu av alla fem kommuner i Sydnärke; 

Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg.  

Mål och syfte 

Målet är att bibehålla den plattform som skapats 

för en kontinuerlig strukturerad dialog mellan unga 

och beslutsfattare i Sydnärkes kommuner. 

Ungdomsrådet syftar till att öka intresset för 

demokratiska processer, att öka ungas delaktighet 

i beslutsprocesser samt att beslutsfattare i högre 

grad kan ta del av ungas åsikter. Likaså ska 

ungdomsrådet leda till ett erfarenhetsutbyte över 

kommungränserna mellan unga och beslutsfattare 

och att de lokala arbetsformerna för delaktighet 

därmed utvecklas.  

Metod 

Metoden för plattformen där unga och besluts-

fattare kan mötas bygger på delaktighetsmodellen 

där dialogen är i fokus. Ungdomsperspektivet och 

jämlikhetsperspektivet ligger som grund för alla 

aktiviteter inom ungdomsrådet.  

Deltagare  

Deltagare är elever från alla högstadie- och 

gymnasieskolor i de fem kommunerna samt 

beslutsfattare (förtroendevalda och tjänste-

personer). Beslutsfattare som under 2018-19 

deltagit på dialogmötena har varit lokala politiker 

från medverkande kommuner som sitter i 

Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden 

samt Kultur- och fritidsnämnden. Dessutom har en 

rektor från gymnasieskolan samt representanter 

från Sydnärke folkhälsoteam deltagit. När specifika 

frågor diskuterats har sakkunniga tjänstepersoner 

bjudits in till dialogen.  

Aktiviteter 2018-19 

Inom projektet har tre huvudaktiviteter genom-

förts; uppstart, dialogmöten och elevriksdag.  

Antal deltagare vid aktiviteter 

Aktivitet  Antal unga Antal beslutsfattare 

Uppstart 54 11 
Dialogmöte 1 21 8 
Dialogmöte 2 31 7 
Dialogmöte 3 17 8 
Elevriksdag  49 29 

 

Uppstart  

Vid en inledande träff deltog representanter för 

elevråd/elevrådsstyrelser på de aktuella skolorna i 

Sydnärke. Under träffen röstade de fram teman 

som sedan diskuterades på dialogmötena och 

elevriksdagen.  

Dialogmöten 

Under året har tre dialogmöten med Sydnärke 

ungdomsråd och beslutsfattare genomförts. Varje 

möte har haft ett tema som bygger på några av de 

områden som röstades fram på uppstarten; 

Skolfrågor, HBTQ och normer samt ungas psykiska 

hälsa. 

Dialogmöte 1 – tema skolfrågor 

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 1! 
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Kontakt samordnare Sydnärke ungdomsråd 

Annika Karlsson Juliussen, Folkhälsoutvecklare, Sydnärke folkhälsoteam 
annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se  

Tel: 0585-489 51 

 

Dialogmöte 2 – tema HBTQ och normer  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 2! 

Dialogmöte 3 – tema ungas psykiska hälsa  

Klicka här för att läsa dokumentationen från 

dialogmöte 3! 

Elevriksdag  

Elevriksdagen inleddes med en föreläsning av 
Sveriges elevkårer om ungas delaktighet och 
inflytande. Därefter hölls gruppdiskussioner 
utifrån sex olika teman som valdes vid uppstart; 
skolfrågor, HBTQ och normer, ungas psykiska 
hälsa, ANDT (alkohol, narkotika, dopning och 
tobak), ungas fritidsaktiviteter samt ökad fysisk 
aktivitet. Elever och politiker roterade för att 
diskutera alla teman. 

Sakkunniga från olika organisationer deltog under 
dagen. Alléskolans elevhälsoteam, Sydnärke 
folkhälsoteam, ANDT-samordnare, Örebro läns 
idrottsförbund, Örebro rättighetscenter, kost-
strateg, rektor och skolledningsresurs fanns 
representerade vid de olika temastationerna.  

Utvärdering   
Utvärdering genom menti.com har genomförts 

efter varje aktivitet. Det som lyser igenom i 

utvärderingarna är att deltagare överlag tyckt att 

tillfällena har varit bra och att det genererat 

kunskap.  

Andel som svarat bra eller mycket bra på frågan: 
Vad är ditt helhetsintryck av dagen?  
Aktivitet     %    Antal svarande  

Uppstart      80   30 
Dialogmöte 1     91  23 
Dialogmöte 2     88  17 
Dialogmöte 3     94  16 
Elevriksdagen      87  52 

 

Word Cloud från dialogmöten  

Här följer två Word Clouds som generades genom 

att deltagare svarade på frågan Vad tar du med dig 

från dagen?  

 

Dialogmöte 2 

 

 

Dialogmöte 3 

 

Ekonomi 
Varje kommun samt Alléskolan finansierar 

ungdomsrådet med 10 000 kr/organisation och år. 

Finansieringen täcker lokalkostnader, förtäring, 

externa föreläsare och transport i samband med 

träffarna.  

Framtiden  

Ungdomsrådet startar igen till läsåret 2019-20 för 

att möjliggöra dialog mellan beslutsfattare och 

unga samt utveckla plattformen. Syftet att utöka 

ungas delaktighet i beslutsprocesser kvarstår inför 

nästa år. 
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Information från specifika 
samverkansrådet folkhälsa 

5
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Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadspolitiken i förändring

Vilka blir konsekvenserna 
lokalt och regionalt?
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•Nuläge 
•Statistik
•Enkät – kommunernas svar
•Arbetsförmedlingens uppdrag under 
reformeringen
•Diskussion 
•Kommande möten 
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Nuläge 

• Statsbudget ca 5 miljarder kr lägre anslag för 
arbetsmarknadspolitiska insatser och Arbetsförmedlingen 
2019 jfr 2018
• Januariavtalet Arbetsförmedlingen reformeras i grunden, 
nytt system med fristående aktörer baserat på LOV på 
plats 2021. 
• Arbetsmarknadsutredningen (dec 2016- jan 2019)
• Arbetsförmedlingen varslar och lägger ned kontor
−4 500 av 13 500 anställda varslade
−132 av 242 kontor avvecklas, start 2019 klart 2020

• Möjligheten för kommuner att medverka i utförandet av 
den statliga arbetsmarknadspolitiken ska utredas 
vidare
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Konsekvenser för medlemmarna
• Oro och frustration över att staten abdikerar från sitt ansvar.
• Ryckig arbetsmarknadspolitik –osäkra planeringsförutsättningar.
• Glapp: Avveckling av kontor 2019 medan LOV-system ska vara 
på plats 2021. Risk att fristående aktörer inte kommer finnas 
överallt och överetablering i storstäder.
• Försämrad likvärdighet och kvalitet i Arbetsförmedlingsinsatser.
• Minskad lokal närvaro gör stödet till de med komplexa behov 
särskilt hotat.
• Bristande samordning i etableringsuppdraget för nyanlända –
övervältring på kommunerna.
• Hotad samverkan i enskilda individärenden såväl som inom 
formella strukturer (DUA, FINSAM osv). 
• Övervältning av kostnader på ekonomiskt bistånd och för 
kommunernas arbetsmarknadsinsatser och samordning för 
nyanlända.
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Ställningstagande SKL
• Det sker stora förändringar i arbetsmarknadspolitiken. SKL 
är i grunden positiv till att Arbetsförmedlingen förändras, 
det har vi tyckt länge. Men det behövs en plan för 
fortsättningen.
• Tyvärr har kommunerna successivt sett hur 
Arbetsförmedlingen abdikerar från sitt lokala ansvar. Kvar 
står kommunerna med ansvaret, utan att varken ha 
uppdraget eller finansieringen. För att undvika detta krävs 
ansvar och handling från staten. Fyra delar är nu särskilt 
viktiga i arbetsmarknadspolitiken:
−Staten måste visa att arbetsmarknadspolitiken även 
fortsättningsvis är ett statligt ansvar

−De individer med komplexa behov måste kunna få personligt 
stöd

−Kommuner som vill måste kunna vara utförare
−Samverkan måste stå i fokus för att undvika glapp under 
förändringstiden
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Vad händer framåt

• Januariavtalet prioriterats –vissa delar i 
arbetsmarknadsutredningen ej aktuella

• Arbetsmarknadsutredningen har ej gått ut på remiss –
rundabordssamtal i juni –synpunkter på slutbetänkandet

• Uppdrag till Arbetsförmedlingen inför reformeringen
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SOU 2019:3 ”Effektivt, tydligt och 
träffsäkert – det statliga åtagandet för 

framtidens arbetsmarknad” 
Arbetsmarknadsutredningen 

• Kapitel 8 En ändamålsenlig användning av utbildningsinsatser

• Kapitel 10  Tydligare ansvarsfördelning mellan stat och kommun

• Kapitel 9 En samlad kompetensförsörjningspolitik (hanteras separat)
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Inskrivna arbetslösa olika grupper
Som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Örebro län 
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Arbetslöshetens utveckling i Örebro 
län 2004-2019
Arbetslösa med utsatt ställning: personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55-64 år, och utomeuropeiskt födda arbetslösa. 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik
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Källa: Arbetsförmedlingen, månadsstatistik (2018) 

 Totalt  Kvinnor  Män  Unga 18-24  Äldre 55-64  Inrikesfödda  Utrikesfödda  Förgymn  Gymn  Eftergymn

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

7.6% 7.1% 8.1%
11.1%

5.5% 3.7%

27.6% 25.6%

5.5% 4.9%7.1% 6.9% 7.4% 9.6%
5.1% 3.4%

25.4% 24.3%

5.0% 4.7%

Örebro län

Augusti 2017 Augusti 2018

Inskrivna arbetslösa olika grupper
Som andel av registerbaserad arbetskraft 16-64 år
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Enkätsvar 
• Enkätsvar från elva av länets kommuner- urval av SKL´s undersökning
• Sammanställning av frågorna: 
− Vilka förändringar kommer avvecklingen av AF:s kontor ha för er kommuner när 
det gäller: 
1. Övergripande struktur för samverkan mellan kommunen och AF
2. Arbete med gemensamma utvecklingsprojekt mellan kommun och AF, t.ex. ESF-projekt
3. Samverkan i enskilda individärenden mellan kommunen och AF
4. Genomförandet av etableringsprogrammet för nyanlända
5. Stöd i kompetensförsörjning till lokala arbetsgivare

− I vilken utsträckning kommer kostnaderna för ekonomiskt bistånd att öka i er 
kommun med anledning av AF:s omstrukturering?

− I vilken utsträckning är AF:s personella närvaro i kommunen idag tillräcklig för att 
upprätthålla en bra övergripande samverkan mellan kommunen och AF?

− Beskriv kort hur konsekvenserna av arbetsmarknadspolitikens omläggning 
kommer att följas upp

− Avslutningsvis, vill du tillägga något kring hur den framtida 
arbetsmarknadspolitiken utformas och kommunernas roll i detta?
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Fråga: 
Förändringar på övergripande struktur för 
samverkan mellan kommunen och AF

Av elva kommuner har sju 
(64 %) svarat att det blir 
sämre eller mycket sämre 
när arbetsförmedlingen 
lägger ner kontor. 
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Vet ej
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Fråga: 
Förändringar för arbetet med gemensamma 
utvecklingsprojekt mellan kommun och AF

Av elva kommuner har sex 
(55 %) svarat att det blir 
sämre eller mycket sämre 
när arbetsförmedlingen 
lägger ner kontor. 
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Fråga: 
Förändringar för samverkan i enskilda 
individärenden mellan kommunen och AF

Av elva kommuner har tio (91 
%) svarat att det blir sämre 
eller mycket sämre när 
arbetsförmedlingen lägger 
ner kontor. 
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Fråga: 
Förändringar för genomförandet av 
etableringsprogrammet för nyanlända

Av elva kommuner har nio 
(82 %) svarat att det blir 
sämre eller mycket sämre 
när arbetsförmedlingen 
lägger ner kontor. 
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Fråga: 
Förändringar för stödet i 
kompetensförsörjning till lokala arbetsgivare

Av elva kommuner har sju 
(64 %) svarat att det blir 
sämre eller mycket sämre 
när arbetsförmedlingen 
lägger ner kontor. 
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Fråga: 
I vilken utsträckning kommer kostnaderna 
för ekonomiskt bistånd att öka för er 
kommun 2019-2020

Av elva kommuner har sju 
(64 %) svarat att kostnaderna 
kommer att öka i hög eller 
mycket hög utsträckning med 
anledning av AF:s 
omstrukturering. 
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Fråga: 
I vilken utsträckning är AF:s personella närvaro i 
kommunen idag tillräcklig för att upprätthålla en 
bra övergripande samverkan?

Av elva kommuner har nio 
(82 %) svarat att personella 
resurserna idag är låg eller 
mycket låg utsträckning för 
att upprätthålla en bra 
samverkan mellan 
kommunen och AF. 

2

5

4
Hög utsträckning

Låg utsträckning

Mycket låg utsträckning

Page 43 of 77



Fråga: 
Beskriv kort hur konsekvenserna av 
arbetsmarknadspolitikens omläggning kommer att 
följas upp

• Prognoser och årsredovisning samt dialog med politiken.
• Ekonomisk uppföljning 
• Konsekvenser av fler arbetsuppgifter hos kommunen för att stödja 
Arbetsförmedlingens digitalisering. Det fysiska mötet är A och O för 
många långtidsarbetslösa. Risken är att anvisande myndighet blir 
försörjningsstöd istället för Arbetsförmedlingen. Svårt att upprätthålla viss 
service i form av arbetsträning utifrån arbetsmarknadsutredningen om det 
bir ett glapp mellan  nuläge och LOV.

• Genom våra lokala politiska mål kring sysselsättning och försörjningsstöd 
så kommer eventuella konsekvenser att synas tydligt. Redan nu ser vi 
ökat antal besök (vi räknar nu, inte gjort tidigare)

• Vet ej
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Fråga: 
Avslutningsvis, vill du tillägga något kring hur den 
framtida arbetsmarknadspolitiken utformas och 
kommunernas roll i detta?

• Om kommunen får finansiering så har vi möjlighet att ta ett utökat uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken.

• Ser med fördel kommunen som aktör för målgruppen

• Det är för tidigt att svara på dessa frågor. Den nya strukturen är inte satt än, vi vet inte hur det kommer att bli eller hur vi 
i kommunen kommer att påverkas. Vi kan dock anta att vårt nära samarbete och samverkan blir mycket sämre både 
utifrån ett individperspektiv och utifrån ett mer övergripande perspektiv. Farhågan är att mycket av det ansvar som 
tidigare varit arbetsförmedlingens kommer att falla på kommunen. Hur det kommer att påverka kommunen och i vilken 
omfattning är svårt att sia om, men det som är av vikt är att kommunerna får resurser för detta. 

• En Arbetsmarknadsenhets roll ska ha en tydlig arbetslinje att rusta arbetssökande personer för den reguljära 
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten ska inte vara en varaktig arbetsplats, utan arbetssökande ska tränas med 
"riktiga" arbetsuppgifter och bli anställningsbara. Det finns ändå en viss grupp människor som kommer ha svårt att ta till 
sig "utbildningsföretagens" utbud via LOV. Vi ser det idag som konsekvens av Etableringen för nyanlända; först 
etablering i två år, sedan stöd och matchning, sedan Arbetsmarknadsenheter och de inte mycket med sig och det 
generellt första är att arbeta med basala kraven. Det ska inte behövas 3 chanser. Kommunens roll kan vara att rusta 
arbetssökande att klara utbildningsföretagens utbud. Ofta finns socialmedicinska hinder, funktionsnedsättning eller 
annan ohälsa.

• För Laxås del så önskar vi kunna fortsätta jobba på ett liknande sätt som tidigare, där kommunen tar ett större ansvar i 
frågorna kring arbetsmarknadspolitik då det är vi som känner individerna och arbetsgivarna

• Kommunerna har en kommande utmaning med kompetensförsörjning inom vård/omsorg, barnomsorg och skola. Det är 
önskvärt att insatser och satsningar inom arbetsmarknadspolitik riktas till dessa områden. Även önskvärt med mer aktiv 
samverkan mellan kommunerna och näringslivet/företag samt civilsamhället inom det arbetsmarknadspolitiska området 
frågorna kring arbetsmarknadspolitik då det är vi som känner individerna och arbetsgivarna.
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Uppdrag till Arbetsförmedlingen 
inför reformeringen
• Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen. 
Myndigheten ska som ett första steg inför reformeringen analysera 
förutsättningarna för denna och genomföra vissa förberedelser.

• Staten ska genom Arbetsförmedlingen fortsatt ha myndighetsansvaret för 
arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system ska utvecklas där fristående 
aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.
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Uppdraget till Arbetsförmedlingen består i att myndigheten ska        
analysera och redogöra för:
• Hur krav på och kontroll av leverantörer kan utformas i det nya LOV-baserade systemet och
 annan upphandling.
• Hur matchande och rustande insatser kan organiseras för olika målgrupper.
• Hur kommuners insatser ska tas tillvara och samverkan säkerställas.
• Hur modeller för ersättning till fristående aktörer kan utformas.
• Vilka huvudsakliga processer som behövs för olika grupper av arbetssökande för att stödet till dem ska 
bli effektivt och möjliggöra effektiv samordning eller samverkan mellan Arbetsförmedlingen, fristående 
aktörer, kommuner, Försäkringskassan och andra berörda aktörer.
• Hur den arbetsmarknadspolitiska bedömningen kan utvecklas.
• Vilken digital och annan stödjande infrastruktur som behöver utvecklas.
• Hur Arbetsförmedlingens tillgänglighet och lokala närvaro bör utvecklas och omfattning och 
tidpunkt för deltagande vid statliga servicekontor, vilket bör inledas under 2020.
• Vilka delar av reformen som är möjliga att genomföra tidigare än 2021.
Reformeringen av Arbetsförmedlingen ska ske ordnat och successivt för att det ska finnas en fungerande 
verksamhet för arbetssökande och arbetsgivare i hela landet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 november 2019. 
Regeringen avser att inleda reformeringen av Arbetsförmedlingen under 2020 och den ska vara fullt 
genomförd under 2021.

Page 47 of 77



• Diskussionsfrågor

• Hur bör uppdrag och ansvarsfördelning mellan stat och 
kommun förtydligas inom arbetsmarknadspolitiken?

•  Hur bör kommunerna agera med anledning av 
Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt?

 
• Hur bör samverkan mellan den framtida Arbetsförmedlingen och 
kommunerna se ut? Hur bör samverkan med andra berörda 
aktörer se ut? 
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Kommande möten

• Länsstyrelsen har bjudit in KSO och kommunchefer till 
möte den 20/8, Ylva Johansson arbetsmarknadsministern 
deltar.

• Tjänstemän från Örebro kommun AME och 
vuxenutbildningen har bjudit in länets kommuner samt 
området utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro 
län till samtal utifrån de aktuella förändringarna, den 22/8.

SKL rapport om Arbetsmarknadspolitiska förändringar – publiceras prel. 14/6
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Rapport från Länsstyrelsen

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/tjanster/publikationer/2019/kartlaggning-
av-statlig-narvaro-och-service-i-lanen.html
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Tema: Hälsosamt åldrande, del 
2

6
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Folkhälsoutskott

Lekeberg 2019-06-05
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Hälsosamt åldrande
- en introduktion
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Vad menar vi med hälsosamt 
åldrande? 

“Healthy ageing is the process of developing and 
maintaining the functional ability that enables 
wellbeing in older age.”

(WHO)
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Den tredje åldern

• Åldersindelning efter funktionsförmåga

• Tredje åldern: den fas när förvärvsarbete 
avslutats men hälsa, sociala nätverk och 
funktionsförmåga medger ett självständigt och 
aktivt liv

• Fjärde åldern: när man är beroende av andra 
för att klara sin vardag
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Fyra hörnpelare 
för hälsosamt åldrande
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Den demografiska 
välfärdsutmaningen

• Vi blir fler i alla åldersgrupper

• Vi blir framför allt fler äldre

• Andelen i arbetsför ålder minskar

Hur ska vi klara av framtidens välfärdsbehov? 
MINSKA BEHOVET! 
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Vems är ansvaret?

• Individen

• Civilsamhället

• Näringslivet

• Det offentliga (kommunen)
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Nationella fokusområden 
(främjande/förebyggande)

• Jämlikhet – socioekonomi 

• Delaktighet och inflytande

• Sociala mötesplatser

• Kultur 

• Skadlig alkoholkonsumtion

• VINR

• Teknik för äldre
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Vad gör vi idag/vad har vi gjort?

• Föreläsningar på Oxelgården

• Social samvaro – mötesplatser

• Seniordagar/seniorfestivalen

• IT-guide/digitaliseringsmässa

• Frivilligsamordnare

• Hälsofrämjande hembesök
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Hur arbetar man i andra 
kommuner? 

• Seniorkraft och liknande

• Seniorfestivalen – fallkampanjsveckan

• Seniorkollo – Örebro

• Seniorguider – sammanställd info/utbud

• Kultur för hälsa (hembesök, 
generationsmöten)

• Gratis träning för äldre med PT

• Hälsosamtal
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Aktiviteter för att 
främja äldres hälsa

• Tv-spel för äldre med virtuell verklighet för att 
plocka bär, fälla träd m.m.

• Gåfotboll

• Boule

• Föreläsningar

• Matlagningskurser (prio äldre män)
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Liv & hälsa 2017

• Samhandling inom Landstingen/Regionerna i CDUST*

• Tre olika enkätformulär (18–29 år, 30–69 år, 70 år och äldre)

• En urvalsundersökning till drygt 17 000 i Örebro län

• Nära 7 800 länsbor har svarat - svarsfrekvens 46% 

*Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, 

Landstinget i Värmland och Region Örebro länPage 63 of 77
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Självskattat gott hälsotillstånd

Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
Procentandel som svarat ’mycket bra/bra’ i förhållande 
till samtliga som svarat på frågan.

Avser: Örebro län
Källa: Liv och hälsa 2017
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Andel med gott psykiskt välbefinnande (WHO5 summaindex > 50 
bland alla som svarat på samtliga frågor).
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Gott psykiskt välbefinnande
%

Psykiskt välbefinnande - Summaindex WHO5 (0-100) beräknat på 
dem som svarat på alla 5 frågor. Procentandel som svarat 'Mycket 
gott/gott psykiskt välbefinnande (gränsvärde WHO5 >50) ' i 
förhållande till samtliga som svarat på frågan. 

Avser: Örebro län
Källa: Liv och hälsa 2017
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frågan.

34 32 33

42

36 3739
41

39

53

36

46

0

20

40

60

80

100

Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Länet

Kvinnor 18-84 år/70-84 år

%

Page 68 of 77



77
73

75 75 74 73

89
91

84
82

89
87

0

20

40

60

80

100

Askersund Hallsberg Kumla Laxå Lekeberg Länet

Män 18-84 år/70-84 år

Tilltro till andra

Källa: Liv och hälsa, 
2017

Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor? 
Procentandel som svarat ’ja’ i förhållande till samtliga som svarat på 
frågan.
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I det här området kan man känna sig säker och trygg för att inte bli 
angripen eller utsatt för hot.
Procentandel som svarat stämmer ’mycket väl/stämmer ganska väl’ i 
förhållande till samtliga som svarat på frågan.
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aktiviteter tillsammans med andra? 
Procentandel som svarat ’ja’ i förhållande till samtliga som svarat på 
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Kan du få hjälp av någon/några personer om du har praktiska 
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Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du haft svårigheter 
att klara de löpande utgifterna för mat, hyra, räkningar med mera? 
Procentandel som svarat ’nej’ i förhållande till samtliga som svarat på 
frågan.
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Fysiskt aktiva minst 150 min/v

Källa: Liv och hälsa, 
2017

Procentandel som svarat ’minst 150 aktivitetsminuter per vecka’ i 
förhållande till samtliga som svarat på frågan.
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Sömnsvårigheter

Källa: Liv och hälsa, 
2017

Har du något av följande symtom/besvär: Sömnsvårigheter?
Procentandel som svarat ’lätta besvär/svåra besvär’ i förhållande till 
samtliga som svarat på frågan.
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Övervikt & fetma

Källa: Liv och hälsa, 
2017

Övervikt och fetma
Procentandel som svarat ’ja BMI>=25’ i förhållande till samtliga som 
svarat på frågan.
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Rekommendationer

• Rikta insatser mot äldre i tredje åldern

• Insatserna ska utgå från de fyra hörnpelarna

• Insatserna bör utgå från evidens och beprövad 
erfarenhet

• Välj insatser som ger effekt över tid

• Samverka med andra aktörer

• Följ upp och utvärdera insatserna
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