
Kallelse 2018-02-26

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
08:00-10:00 Trollkarlen

Övriga
Bea Scherp
Henrik Hult (C)
Martin Willén, Kommundirektör
Jan-Åke Stolt Karlsson, Tf förvaltningschef kultur- och bildningsnämnden
Anneli Carlsson, Förvaltningschef socialförvaltningen
Ilina Losund, 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
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S)
Berth Falk (S)
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Kallelse 2018-02-26

1 – Val av justerare Föredragande Ordförande 

Ärendebeskrivning

Justering föreslås ske den 28 februari 2018 kl. 15:00.

Förslag till beslut

xx utses att justera dagens protokoll.
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Kallelse 2018-02-26

2 – Föregående minnesanteckningar Föredragande Ordföranden 

Ärendebeskrivning

Genomgång av minnesanteckningar från föregående sammanträde.

Förslag till beslut

Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll för FHU 2017-11-06.pdf

Sida 3 av 29



Kallelse 2018-02-26

3 – Analysdialog Föredragande Bea Scherp 
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Kallelse 2018-02-26

4 – Trygghetsvandringar i Lekebergs 
kommun 
(KS 17-347)

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning

Vid föregående sammanträde beslutades att en sammanställning med eventuella förslag 
till åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar presenteras till utskottets första möte 
2018.

Beslutsunderlag
 §37 FHU Delrapportering av trygghetsvandringar 2017
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Kallelse 2018-02-26

5 – Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om 
samverkan för god, jämlik och jämställd 
hälsa i Örebro län 2018-2023 
(KS 18-41)

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och 
regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i södra länsdelen och Region Örebro 
län. Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.

Förslag till beslut
 

Beslutsunderlag
 Överenskommelser om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-

2023
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6 – Kort info från folkhälsoteamet Föredragande  
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Föregående 
minnesanteckningar
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Protokoll 2017-11-06

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
08:00-10:00 Multen  

Övriga
Bea Scherp (Folkhälsoteamet)
Henrik Hult (C)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef socialförvaltningen)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen)
Jennifer Stoor (Sydnärkes folkhälsoteam)

Protokollet innehåller paragraferna §§33-40

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S)
Berth Falk (S)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur

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

Styrelse/Nämnd Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2017-11-06

Datum för överklagan 2017-11-08 till och med 2017-11-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Ärendelista
§33 Val av justerare
§34 Förlängning av folkhälsoavtal - 2017
§35 Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat (ELSA)
§36 Liv och hälsa Ung
§37 Delrapportering av trygghetsvandringar 2017
§38 Information - Folkhälsoteamet
§39 Information - Specifika samverkansrådet för socialvälfärd och folkhälsa
§40 Information - Dialogforum
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§33- Val av justerare
Ärendebeskrivning

Justering sker 7 november kl. 14.00.

Beslut

Berth Falk (S) utses till justerare.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§34 - Förlängning av folkhälsoavtal - 2017 (KS 16-707)
Ärendebeskrivning

En styrgrupp har träffats för att förhandla fram nya avtalsförslag. Frågan ska diskuteras i 
Regionala samverkansrådet i december. 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§35 - Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat (ELSA) (KS 
17-747)
Ärendebeskrivning

Jennifer Stoor informerar om årets länsresultat i ELSA.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§36- Liv och hälsa Ung
Ärendebeskrivning

En undersökning i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet om skolelevers hälsa, levnadsvanor och 
livsvilkor.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§37 - Delrapportering av trygghetsvandringar 2017 (KS 17-347)
Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet inkom den 7 september 2016 med en önskan om nya 
trygghetsvandringar. Folkhälsoteamet fick i uppdrag att samordna trygghetsvandringar i Lanna, 
Mullhyttan samt Fjugesta under 2017. 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet uppdrar till folkhälsoteamet att följa upp protokoll från 
Trygghetsvandringarna 2017. Återrapportering ska ske till folkhälsoutskottet i december 
2018.

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att en sammanställning med eventuella förslag till åtgärder 
utifrån genomförda trygghetsvandringar presenteras till utskottets första möte 2018.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att en 
sammanställning med eventuella förslag till åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar 
presenteras till utskottets första möte 2018, och finner att folkhälsoutskottet beslutar enligt 
Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut
En sammanställning med eventuella förslag till åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar 
presenteras till utskottets första möte 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delrapportering av trygghetsvandringar 2017 - (50996)
 Skolvandring Mullhyttans skola åk 4 - (KS 17-347-4)
 Skolvandring Hidinge skola åk 4 - (KS 17-347-5)
 Skolvandring Lekebergsskolan åk 4 protokoll - (KS 17-347-6)
 Protokoll dagsvandringarna sammanslaget - (KS 17-347-7)
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§38- Information - Folkhälsoteamet
Förslag till beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§39- Information - Specifika samverkansrådet för socialvälfärd 
och folkhälsa
Ärendebeskrivning

Information från representant för Specifika samverkansrådet för socialvälfärd och folkhälsa.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Protokoll 2017-11-06

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§40- Information - Dialogforum
Ärendebeskrivning

Information från representant i Dialogforum. Inget möte har varit.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Trygghetsvandringar i 
Lekebergs kommun

4

KS 17-347
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2017-11-06

Sekreterare .................................................
Anna Nilsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Berth Falk

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

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2017-11-06
Datum för anslags 
uppsättande

2017-11-08 Datum för anslags 
nedtagande

2017-11-30

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

.................................................Underskrift

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Multen kl. 08:00-10:00

Beslutande ledamöter Wendla Thorstensson (C) (ordförande), Håkan Söderman (M) (vice 
ordförande), Kjell Edlund (S), Berth Falk (S)

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsoteamet)
Henrik Hult (C)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Anneli Carlsson (Förvaltningschef socialförvaltningen)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildningsförvaltningen)
Jennifer Stoor (Sydnärkes folkhälsoteam)

Utses att justera Berth Falk

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Fjugesta ,  2017-11-07ate   00:00

Protokollet omfattar §37
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2017-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Delrapportering av trygghetsvandringar 2017 (KS 17-347)

Sammanfattning

Kommunala tillgänglighetsrådet inkom den 7 september 2016 med en önskan om nya 
trygghetsvandringar. Folkhälsoteamet fick i uppdrag att samordna trygghetsvandringar i Lanna, 
Mullhyttan samt Fjugesta under 2017. 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet uppdrar till folkhälsoteamet att följa upp protokoll från 
Trygghetsvandringarna 2017. Återrapportering ska ske till folkhälsoutskottet i december 
2018.

Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att en sammanställning med eventuella förslag till åtgärder 
utifrån genomförda trygghetsvandringar presenteras till utskottets första möte 2018.

Propositionsordning

Ordförande ställer förslag till beslut mot Wendla Thorstenssons (C) yrkande, att en 
sammanställning med eventuella förslag till åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar 
presenteras till utskottets första möte 2018, och finner att folkhälsoutskottet beslutar enligt 
Wendla Thorstenssons (C) yrkande.

Beslut

En sammanställning med eventuella förslag till åtgärder utifrån genomförda trygghetsvandringar 
presenteras till utskottets första möte 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delrapportering av trygghetsvandringar 2017
 Skolvandring Mullhyttans skola åk 4
 Skolvandring Hidinge skola åk 4
 Skolvandring Lekebergsskolan åk 4 protokoll
 Protokoll dagsvandringarna sammanslaget
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 3
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2017-11-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse - 
Överenskommelse om 

samverkan för god, jämlik och 
jämställd hälsa i Örebro län 

2018-2023

5

KS 18-41
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www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro

Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08

Organisationsnummer: 232100-0164

Överenskommelse om samverkan för god, 
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018 
- 2023

Parter: Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla 
kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Region Örebro 
län (benämns i detta dokument som ”parterna”)

Syfte, övergripande mål och utgångspunkter
För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en 
grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har 
tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i 
folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet inom folkbildning 
och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en nödvändig del av 
samhällets folkhälsoarbete. 

Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat 
lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i södra 
länsdelen och Region Örebro län.  Motsvarande överenskommelse tecknas även 
mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar, Örebro läns 
idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna (ÖLIF/SISU) samt Örebro läns 
bildningsförbund (ÖLBF).

Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning.

Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala 
folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:

 Kommunernas egna mål
 Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS), 
 Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa 
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 Folkhälsoplan för Region Örebro län.
 Övriga relevanta regionala mål och planer.

Överenskommelsens innehåll

Folkhälsoperspektiv i ordinarie verksamhet
 Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och annat övergripande 

utvecklingsarbete samt lokal och regional verksamhet för att främja en god, 
jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Regionens närsjukvård, psykiatri 
och tandvård är viktiga aktörer lokalt.

Styrning och ledning 
 Kommunerna i länsdelen ska gemensamt forma ett system för styrning och 

ledning av det lokala folkhälsoarbetet.
 Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta 

tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens 
ska inkluderas i folkhälsoarbetet.

 Parternas samverkan i det regionala och lokala folkhälsoarbetet ska, via den 
regionala samverkansstrukturen och/eller samverkan i länsdelen och lokalt, 
ske utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan. I detta arbete ska 
ÖLIF/SISU och ÖLBF involveras. 

Kunskaps- och metodstöd
 Parterna ska gemensamt samverka för att utveckla kunskaper och metoder i 

folkhälsoarbetet
 Region Örebro län ska bidra med epidemiologiska underlag som beskriver 

befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

       Samverkan med andra parter
 Parterna ska samverka i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med ÖLIF/ 

SISU, ÖLBF samt Länsstyrelsen Örebro län.
 Parterna ska söka samverkan i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med 

högskolor och universitet. 

Uppföljning och utvärdering
 Parterna ska gemensamt och årligen, med fokus på utveckling och lärande, 

läns- och/eller länsdelsvis genomföra uppföljning av samverkan och 
verksamhet som genomförts inom ramen för överenskommelsen.  
Uppföljning ska ske i samverkan med ÖLIF/SISU och ÖLBF. 

 Region Örebro län ska bidra med metod- och kunskapsstöd för utvärdering av 
detta avtal samt av insatser som genomförts inom ramen för avtalet. 

Överenskommelsens ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från och med 2018-05-01 t o m 2023-12-31. Part får 
säga upp överenskommelsen. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp 
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överenskommelsen anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala 
samverkansrådet, eller dess framtida motsvarighet.  

Region Örebro län
…………..den …………..den

________________ ________________
Andreas Svahn Jihad Menhem
Ordförande Regionstyrelsen Ordförande fokusberedning 

folkhälsa
…………..den

________________
Rickard Simonsson
Regiondirektör

Askersunds kommun
…………..den …………..den

________________ ________________
Per Eriksson Madeleine Andersson
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

Hallsbergs kommun
…………..den …………..den

________________ ________________
Magnus Andersson Torbjörn Dybeck
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör

Kumla kommun
…………..den …………..den

________________ ________________
Katarina Hansson Daniel Jansson Hammargren
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
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www.regionorebrolan.se

Laxå kommun
…………..den …………..den

________________ ________________
Bo Rudolfsson Harry Lundin
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef

Lekebergs kommun
…………..den …………..den

________________ ________________
Wendla Thorstensson Martin Willén
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör
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www.regionorebrolan.se

Bilaga:
Ekonomisk reglering av överenskommelsen

Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun och 
Lekebergs kommun ges tillsammans årlig ersättning från Region Örebro län med 
följande belopp: 1 405 365 kr. 

Ersättningen gäller för 2018. För de följande åren justeras ersättningen enligt pris-och 
lönekompensation i regionfullmäktiges verksamhetsplan för respektive år.

Ersättningen betalas ut i februari innevarande år. Kommunerna ska årligen och 
länsdelsvis senast den 31 januari till Region Örebro län lämna en ekonomisk 
redovisning för föregående år. 

Kommunernas ekonomiska satsning på folkhälsoteamens verksamhet ska minst 
motsvara regionens ersättning.
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