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Sydnärke 
Föräldraskap i Sverige 

Under hösten har Askersund, Hallsberg, Kumla och Lekeberg startat upp minst en grupp med 

utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om samhället och familjelivet i Sverige. Gruppledarna 

har fått positiv respons från deltagarna som tycker att det är en bra insats. Laxå startar upp 

sin första grupp under våren.  

Suicidprevention  

Under hösten har det genomförts en inventering av insatser på området psykisk hälsa och 

suicidprevention i kommunernas verksamheter. Kommunledningsgruppen i de flesta 

kommuner i Sydnärke har ställt sig bakom förslaget att en arbetsgrupp i respektive kommun 

skapar en plan för suicidprevention. Arbetsgrupper tillsätts just nu i kommunerna. Kvar är att 

ta reda på vilken nivå planen ska beslutas på. 

MHFA (Mental Health First Aid) 

Sydnärkes folkhälsoteam samordnar MHFA i Sydnärke utifrån Region Örebro läns satsning. 

Det är flera personer i Sydnärke som har reservplats till en MHFA-instruktörsutbildning i 

Stockholm i februari. Väntar in att fler instruktörsutbildningar ska bli tillgängliga. 

Dans för Hälsa  

Dans för Hälsa har under hösten genomförs i samtliga kommuner i Sydnärke. Sydnärkes 

folkhälsoteam har under hösten samordnat arbetet i Lekeberg, Hallsberg och Laxå och ska 

under våren fortsätta samordna arbetet i Lekeberg och Hallsberg. Ungdomarna har uttryckt 

uppskattning av insatsen. 

Rörelsegruppen 

Nu har ännu en termin med Rörelsegruppen avslutats. 20 barn från Askersund, Hallsberg, 

Kumla och Lekeberg har deltagit i aktiviteter en gång i veckan. Aktiviteterna har planerats 

och genomförts av två gruppledare från Hallsbergs gymnastikförening. Samtidigt påbörjas 

rekryteringen och planeringen inför vårterminens uppstart 2022. Rörelsegruppen är för barn 

7–12 år med övervikt eller fetma och syftar till att främja rörelseglädje och rörelseförståelse 

hos barnen.  

Askersund  
ÖKA! 

Askersunds kommun, RF-SISU Örebro län och Sydnärkes folkhälsoteam har nyligen inlett det 

4-åriga samverkansprojektet ÖKA! Syftet med projektet är att genom samverkan skapa 

förutsättningar för unga i åldern 13–21 boende i Askersunds kommun att må bra, känna 

tillhörighet och sammanhang samt finna glädje i att vara fysiskt aktiva under hela dagen.  



Hallsberg  
ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak) -riktlinje 

Sydnärkes folkhälsoteam är behjälplig i bildningsförvaltningens arbete med att ta fram en 

ANDT-riktlinje för grundskolan med flödesscheman som beskriver arbetsgången vid händelse 

eller misstanke som rör ANDT. Flera förvaltningar samt polisen är även behjälpliga i arbetet. 

Kumla  
Seniorkraft  

Under mars 2022 startar Seniorkraft upp i Kumla. Seniorkraft är en samverkansmodell med 

kommunen, Region Örebro län, Sydnärkes folkhälsoteam, RF-SISU Örebro län och 

civilsamhället. Syftet är att genom samverkan främja ett hälsosamt åldrande för personer 65 

år eller äldre. Under 15 veckor kommer 15 seniorer att en gång i veckan få prova på en ny 

aktivitet eller lyssna till en föreläsning. Aktiviteterna utgår från de fyra hörnpelarna för ett 

hälsosamt åldrande: goda matvanor, fysisk aktivitet, social samvaro och meningsfullhet. 

Känner du någon som söker social samvaro och vill bli mer fysiskt aktiv kan du läsa mer om 

Seniorkraft vid vårdcentralerna, biblioteket och i stadshuset. Det går även att anmäla sig vid 

de nämnda platserna. Vi bjuder också in till en informationsträff den 13 januari kl. 14.00-15.00, 

vid Kumla bibliotek, då det finns chans att få mer information och ställa frågor. 

Laxå  
LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)  

Laxå kommun har som enda kommun i södra länsdelen genomfört Ungdomsenkäten LUPP 

genom MUCF – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Enkätens syfte är att 

aktörer inom kommuner och regioner ska få kunskap om vad unga tycker om livet på sin 

bostadsort. Sydnärkes folkhälsoteam tillsammans med Laxå kommun kommer nu analysera 

resultaten.  

Lekeberg  
ANDTS-program  

Lekebergs uppdaterade ANDTS-program 2022-2023 beslutades av kommunfullmäktige i slutet 

av november 2021. En arbetsgrupp har tillsats för att skapa en kommunövergripande ANDTS-

handlingsplan och planeras färdigställas i mitten av år 2022. 

Viktiga datum  
Känner du någon som skulle vara intresserad av att vara med i Seniorkraft i Kumla eller Laxå 

kommun? I januari kommer vi ha två informationsträffar för de som är intresserade att vara 

med. Målgruppen är de som är 65 år eller äldre som vill blir mer aktiva och söker mer social 

samvaro. Tipsa gärna om dessa två datum! 

Laxå kommun: 11 januari klockan 14.00-15.00 i Finnerödja IF:s lokaler på Skagersholms-

vägen, Finnerödja  

 

Kumla kommun:  13 januari kl. 14.00-15.00 på Kumla bibliotek 



Personal  
Vi vill med glädje presentera en ny kollega till Sydnärkes folkhälsoteam! Henrik Gustafsson 

började 17 november och kommer att vara en del av vår verksamhet under cirka ett år framåt 

och arbetar främst med hälsosamt åldrande samt delaktighet och inflytande. Välkommen 

Henrik! 

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef 0585-489 52 annika.karlsson.juliussen@lekeberg.se 

Sofie Hedberg, folkhälsoutvecklare 0585-489 51 sofie.hedberg@lekeberg.se    

Henrik Gustafsson, folkhälsoutvecklare  0585-489 26 henrik.gustafsson@lekeberg.se 

Kristin Roswall, folkhälsosamordnare 019-17 55 44 kristin.roswall@rfsisu.se  

Hanna Holmgren, folkhälsoutvecklare Föräldraledig 

Lisa Max, folkhälsoutvecklare Föräldraledig 
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