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Efter en positiv respons på vårt första nyhetsbrev fortsätter vi i Sydnärke folkhälsoteam 

att på detta sätt delge vad som är aktuellt inom folkhälsoområdet i våra kommuner. 

 

Övergripande för Sydnärke 

Samtliga folkhälsostrateger i Örebro län arbetar nu på uppdrag av landstingets nämnd för 

folkhälsa med att färdigställa ett välfärdsbokslut utifrån ett funktionshinder- och 

äldreperspektiv. Välfärdsboksluten belyser återkommande den ojämlika hälsan ur olika 

perspektiv, och kommer under 2014 att presenteras i länets kommuner.  

Folkhälsoteamet har i samverkan med länsdelens familjecentraler deltagit som utställare i 

konferensen ”I mötet med föräldrar”. Konferensen är en del i Folkhälsoinstitutets arbete 

med att sprida kunskap om hur framgångsrikt föräldrastödsarbete kan bedrivas. Intresset för 

konferensen var stort med över 200 deltagare. Under konferensen fick deltagarna besvara 

frågor kring vad verksamheterna behöver för att nå de gemensamma målen i 

föräldrastödsarbetet. Detta har sammanställts och kommer användas som underlag för det 

fortsatta arbetet i länets referensgrupp. 

 

Askersund 

Under våren tog folkhälsoteamet fram ett välfärdsbokslut för Askersunds kommun. 

Välfärdsbokslutet kommer nu att presenteras mer ingående i de olika nämnderna inför 

beslut om prioriteringar av folkhälsomål för kommande period. 

SISU Idrottsutbildarna och ÖLIF arrangerade en mycket uppskattad kostföreläsning på 

Acquarellen för de ensamkommande flyktingbarn och unga som bor där. Askersund har 

också andra aktiviteter kopplade till kostområdet på gång. 

 

Hallsberg 

Processen med att ta fram en lokal handlingsplan för folkhälsa i Hallsberg fortskrider, teamet 

har bl.a. tagit fram en nulägesrapport.  Utifrån denna har förvaltningschefer från 

socialförvaltningen samt kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med folkhälsoteamet 

diskuterat inriktning på innehåll och även sammansättning av arbetsgruppen för det 

fortsatta arbetet. Planen presenteras i kommunstyrelsen i början av 2014. 

 



Kumla  

Kumla är en av de kommuner som inrättat en social investeringsfond. Fonden har i nuläget 

beviljat medel för ”Familjecoach på skolan” - ett projekt som syftar till att öka 

måluppfyllelsen i skolan, minska utanförskap och öka psykiskt välmående bland barn och 

unga. Detta ska göras genom att anställa familjecoacher på kommunens skolor och införa 

metoden MI (motiverande intervjuteknik). 

På efterfrågan från Kumlas sociala råd har folkhälsoteamet hållit en förläsning kring ”Ett 

hälsosamt åldrande i Kumla kommun”. Sociala rådets ordförande Gunnel Kask kommer 

också att ta posten som Kumlas representant i Dialogforum, välkommen!  

 

Laxå 

Laxås nya folkhälsoplan är nu antagen i kommunfullmäktige. Nu påbörjas arbetet med att 

hitta former för att implementera denna i verksamheterna.  

Även Laxå har en ny representant i Dialogforum, vi välkomnar Annette Gustafsson! 

 

Lekeberg  

Lekebergs folkhälsoplan är antagen av kommunfullmäktige, och möten med förvaltningarna 

för kultur och bildning samt vård och omsorg är inbokade.  Syftet är att diskutera hur man 

går vidare med de mål man satt för folkhälsan i kommunen på förvaltningsnivå.  

För att hitta en mer verksamhetsnära plattform för folkhälsofrågor i kommunen finns 

initiativ till en arbetsgrupp. I denna ingår representanter från äldreomsorgen, kultur- och 

fritid samt skolan och folkhälsoteamet. Arbetsgruppen ska bl.a. fungera som ett forum för 

tvärsektoriell samverkan i folkhälsofrågor, där man kan lyfta fram idéer och bearbeta förslag 

innan de läggs fram för beslut i folkhälsoutskottet.  

 

Kontakt med Sydnärke Folkhälsoteam 

Lisen Tang Kempe, Folkhälsostrateg   0585-489 51 lisen.kempe@lekeberg.se 

Pauline Holst, vik. Folkhälsopedagog  0585-488 47 pauline.holst@lekeberg.se 

Bea Scherp, vik. Folkhälsopedagog   0585-489 52 bea.scherp@lekeberg.se 

Elin Gustafsson, ANDT-pedagog   0703- 01 95 50 elin.gustafsson@lekeberg.se 

Maria Ståhl, vik. hälsoutvecklare/samordnare, ÖLIF  0585-489 50 maria.stahl@olif.se 

Fredric Welander, utredningssekreterare barn och ungdom, ÖLL 0702- 522 632 fredric.welander@orebroll.se  
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