
Kallelse 2016-12-05

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
 08:00-10:00  Multen, kommunhuset

Övriga
Henrik Hult (C)
Bea Scherp
Anneli Carlsson, Förvaltningschef vård- och omsorg
Maria Bäcklin, Förvaltningschef kultur- och bildning
Tomas Andersson, Kommundirektör
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Helen Ekman, Utredningssekreterare

Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 
dofter. För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun 
därför alla deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska 
kunna delta. 

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Kjell Edlund (S)
Berth Falk (S)
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Kallelse 2016-12-05

1 – Val av justerare Föredragande  
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Kallelse 2016-12-05

2 – Information - Alkohol-, narkotika-, 
dopings och tobaksarbetet (ANDT), 
Länsstyrelsen 

Föredragande Marie Montin, Josefin 
Sejnelid 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Örebro län informerar om alkohol-, narkotika-, dopings och tobaksarbetet (ANDT) i 
länet.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2016-12-05

3 – Förlängning av folkhälsoavtal 
(KS 15-465)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. På grund av bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom 
regionen, beslutade kommunstyrelsen om en förlängning av dessa avtal t.o.m. 2016-12-31. Region 
Örebro län har nu inkommit med ett erbjudande om att förlänga avtalen ytterligare, t.o.m. 2016-
04-30.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande folkhälsoavtal till och med 2016-04-30.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
 Regionstyrelsen §188/2016 Förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017
 §120 Förlängning av folkhälsoavtal
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Kallelse 2016-12-05

4 – Återrapportering lokal handlingsplan för 
folkhälsa 2017 
(KS 16-221)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att ta fram en 
lokal handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast framtagna folkhälsoplanen för 
Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning 
och ledning bör framtagandet av en ny plan utgå från kommunens mål. Folkhälsoutskottet 
beslutade den 27 april 2016 uppdra till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för 
folkhälsa för år 2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 
2016. Vid sammanträdet sköts rapporteringen till november 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i februari 2017.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 §8 FHU Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 §16 FHU Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
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Kallelse 2016-12-05

5 – Trygghetsvandringar 2017 
(KS 16-682)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet inkom den 7 september 2016 med en önskan om nya 
trygghetsvandringar.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till folkhälsoteamet att

1. genomföra trygghetsvandringar i Mullhyttan, Lanna och Fjugesta under år 2017

2. Återkomma med åtgärdsförslag till folkhälsoutskottet efter genomförda trygghetsvandringar

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Trygghetsvandringar 2017
 Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-09-07
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Kallelse 2016-12-05

6 – Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2017 
(KS 16-683)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till årshjulet för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen i Lekebergs kommun.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet antar följande sammanträdestider för folkhälsoutskottet 2017:

Datum Tid

6 februari 8.00

22 maj 8.00

4 september 8.00

6 november 8.00

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för folkhälsoutskottet 2017
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Kallelse 2016-12-05

7 – Återrapportering Samhällsråd T Föredragande  

Ärendebeskrivning
Folkhälsoutskottet uppdrog till kommundirektören den 28 september 2016 att se över kommunens 
representation i Samhällsråd T.
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Kallelse 2016-12-05

8 – Information - Överenskommelse Psykisk 
hälsa 
(KS 16-554)

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om överenskommelsen psykisk hälsa.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Handlingsplan för Sydnärke gällande överenskommelsen om Psykisk hälsa mellan staten 

och SKL för 2017-2019

Page 9 of 71



Kallelse 2016-12-05

9 – Information - Verksamhetsplan 
Folkhälsoteamet 2017 
(KS 16-684)

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om folkhälsoteamets arbete med verksamhetsplan 2017.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Fokusområden folkhälsa för Lekebergs kommun 2017, förslag
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Kallelse 2016-12-05

10 – Information – Elevhälsosamtal 
Sammanställt och Analyserat (ELSA) 

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
ELSA står för Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat, och är ett samarbetsprojekt mellan 
kommunerna och Region Örebro län.

Elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har till uppgift att följa barns och ungas hälsa. 
Målsättningen är att använda gemensamma rutiner för insamling av de hälsofrågor som elever och 
vårdnadshavare fyller i inför hälsosamtalet och skapa en gemensam databas. Syftet med ELSA är att 
följa och jämföra hälsoläget för barn och unga på ett likvärdigt och kvalitetssäkrat sätt. ELSA ger 
också ett planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2016-12-05

11 – Information - Folkhälsoteamet Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning
Information om bland annat:

 Datum och tema för länsdelskonferens folkhälsa 2017
 VINR
 BUSA-projektet
 Seniorfestivalen – återkoppling
 Kommissionen för jämlik hälsa i Örebro län
 ANDT-samverkan i Sydnärke
 Personalförändringar i teamet

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2016-12-05

12 – Information - Specifika 
samverkansrådet för socialvälfärd och 
folkhälsa 

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från representant för Specifika samverkansrådet för socialvälfärd och folkhälsa.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2016-12-05

13 – Information - Dialogforum Föredragande  

Ärendebeskrivning
Information från representant i Dialogforum.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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Förlängning av folkhälsoavtal

3

KS 15-465
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Tjänsteskrivelse 2016-11-30 1 (1)

Dnr: KS 15-465

Tjänsteskrivelse – Förlängning av folkhälsoavtal

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, 
Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro 
läns landsting tecknades 2012 att gälla t.o.m. 2015-12-31. 

På grund av bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
beslutade kommunstyrelsen om en förlängning av dessa avtal t.o.m. 2016-12-31. 
Region Örebro län har nu inkommit med ett erbjudande om att förlänga avtalen 
ytterligare, t.o.m. 2016-04-30.

1.1 Genomsyrande perspektiv
Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Region Örebro län och övriga 
Sydnärkekommunerna för att nå ett maximalt utnyttjande av resurser inom området 
samt för att kunna hålla en hög kompetensnivå. Prioriterade områden är att,

 samverka för en god hälsoutveckling,

 angripa den ojämlika fördelningen av hälsa,

 verka för en god hälsa hos barn och ungdomar,

 verka för ett hälsosamt åldrande,

 Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

1.2 Ekonomiska konsekvenser
Förlängning av folkhälsoavtalet innebär ingen förändring av de ekonomiska 
förutsättningarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förlänger nuvarande folkhälsoavtal till och med 2016-04-30.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Bea Scherp
Kommundirektör Sydnärkes folkhälsoteam
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Protokoll

Sammanträdesdatum

Regionstyrelsen 2016-09-13

www.regionorebrolan.se

Postadress
Region Örebro län

Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

§ 188   Förlängning av folkhälsoavtalen januari-april 2017

Diarienummer: 16RS2685

Sammanfattning
Syftet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete är att genom långsiktig samverkan 
mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i befolkningen. Samverkan ska utgå från 
hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för människors lika villkor till hälsa 
och livskvalitet.

Folkhälsoavtalen bygger på en länsgemensam modell. Folkhälsoavtalen har processats 
tillsammans med länets folkhälsoplan. Grunden i avtalen är gemensam men det finns 
särskilda skrivningar som varierar i länet utifrån lokala handlingsplaner, önskemål och 
behov av insatser. 

Prioriterade uppdrag i avtalen är att samverka för en god hälsoutveckling, angripa den 
ojämlika fördelningen av hälsa, verka för en god hälsa hos barn och ungdomar, verka för ett 
hälsosamt åldrande samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 

I och med bildandet av Region Örebro län förlängdes folkhälsoavtalen 2016 i avvaktan på 
konstitutionering av ny samverkansorganisation, Region Örebro län och länets kommuner, 
utvärdering av folkhälsoavtal samt revidering av olika styrdokument.

Beslutsunderlag
 FöredragningsPM regionstyrelsen 2016-09-13, förlängning av folkhälsoavtalen
 Protokollsutdrag fokusberedning för folkhälsa § 15 Förlängning av folkhälsoavtal 

januari-april 2017

Yrkanden
Jihad Menhem (V) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslut
Regionstyrelsen beslutar 

att   erbjuda länets kommuner, Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt 
Örebro läns bildningsförbund fyra månaders förlängning av länets folkhälsoavtal, till och 
med april 2017.

Skickas till
Länets kommuner
Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna
Örebro läns bildningsförbund

1 (1)
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Protokoll 2015-09-08

Kommunstyrelsen

Tid
Mötestid  13:00-16:15 
Plats
Sammanträdesrummet Multen  

Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (FP)
Pia-Lotta Frohman (MP)
Anette Andersson (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Amanda Höjer (C) (ersättare)

Diana Olsén (C)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Övriga
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Britt Åhlsing (Adjungerad)

Ordförande
Wendla Thorstensson

Justerare
Kjell Edlund

Nämndsekreterare
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

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

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-09-08

Datum för anslags uppsättande 2015-09-10 Datum för anslags nedtagande 2015-10-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

§120 - Förlängning av folkhälsoavtal (KS 15-465)

Ärendebeskrivning
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, 
Kumla kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun och Örebro läns landsting tecknades 2012 att 
gälla t.o.m. 2015-12-31. P.g.a. bildandet av Region Örebro län och ansvarsfrågan inom regionen, 
föreslås en förlängning av gällande avtal t.o.m. 2016-12-31.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslut
Kommunstyrelsen 
1. Förlänger nuvarande folkhälsoavtal med ett år till och med år 2016,
2. samverkar i enlighet med folkhälsoavtalen i det regionala samverkansrådet samt,
3. inleder en dialog kring ett eventuellt nytt folkhälsoavtal efter år 2016

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förlängning av folkhälsoavtal
 E-post med beslut om förlängning av folkhälsoavtal - för kännedom till 

kommunstyrelse el motsvarande
 Beslut från Region Örebro län om förlängning av folkhälsoavtal

Expedieras till 
Personalavdelningen

Region Örebro Län

Askersunds kommun

Hallsbergs kommun

Page 4 of 5Page 21 of 71



Protokoll 2015-09-08

Justerare signatur Utdragsbestyrande 

Kumla kommun

Laxå kommun
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Återrapportering lokal 
handlingsplan för folkhälsa 

2017

4

KS 16-221
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Tjänsteskrivelse 2016-11-25 1 (1)

Dnr: KS 16-221

Tjänsteskrivelse - Återrapportering lokal handlingsplan 
för folkhälsa 2017
   

Ärendebeskrivning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att 
ta fram en lokal handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast 
framtagna folkhälsoplanen för Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att 
integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning och ledning bör framtagandet av en ny 
plan utgå från kommunens mål.

Folkhälsoutskottet beslutade den 27 april 2016 uppdra till kommundirektören att ta 
fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för år 2017. Förslaget till handlingsplan ska 
presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016. Vid sammanträdet sköts 
rapporteringen till november 2016.

1 Analys
Kommundirektör, Ewa Lindberg, lämnade in sin avskedsansökan innan sommaren 
2016. Tomas Andersson utsågs därefter till kommundirektör på halvtid till dess ny 
kommundirektör rekryterats. Detta har gjort att arbetsuppgifter fått prioriteras om. 
Den lokala handlingsplanen för folkhälsa har inte hunnits med. 

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i februari 2017.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Bea Scherp
Kommundirektör Sydnärkes folkhälsoteam
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2016-04-27

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Wendla Thorstensson  § 1-9 
Håkan Söderman § 10-11

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

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

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2016-04-27
Datum för anslags 
uppsättande

2016-05-03 Datum för anslags 
nedtagande

2016-05-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

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

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lillsjön, kommunhuset kl. 08:00-10:00

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

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsostrateg)
Henrik Hult (C) (Ordförande vård- och omsorgsnämnden)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Ewa Lindberg (Kommundirektör)
Henrik Westerling (Sf Förvaltningschef vård- och omsorg)
Maria Bäcklin (Förvaltningschef kultur- och bildning)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Fjugesta ,  2016-05-02ate   00:00

Protokollet omfattar §8
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2016-04-27

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017 (KS 16-221)

Sammanfattning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att ta fram en lokal 
handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast framtagna folkhälsoplanen för 
Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning och 
ledning bör framtagandet av en ny plan utgå från kommunens mål.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för 
år 2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för 
år 2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Folkhälsoutskottet 2016-09-28

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Edlund

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

Organ Folkhälsoutskottet
Sammanträdesdatum 2016-09-28
Datum för anslags 
uppsättande

2016-09-30 Datum för anslags 
nedtagande

2016-10-22

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset i Fjugesta

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

Anna Nilsson

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

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

Övriga närvarande Bea Scherp (Folkhälsostrateg)
Henrik Hult (C) (Närvaro- och yttranderätt enligt FHU §2/2016)
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Kommundirektör)

Utses att justera Kjell Edlund

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2016-09-29ate   00:00

Protokollet omfattar §16
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Folkhälsoutskottet 2016-09-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017 (KS 16-221)

Sammanfattning
Enligt gällande folkhälsoavtal med Region Örebro län ansvarar varje kommun för att ta fram en lokal 
handlingsplan för prioritering av folkhälsoinsatser. Den senast framtagna folkhälsoplanen för 
Lekebergs kommun avser åren 2014-2015. För att integrera folkhälsoarbetet i ordinarie styrning och 
ledning bör framtagandet av en ny plan utgå från kommunens mål. Folkhälsoutskottet beslutade den 
27 april 2016 uppdra till kommundirektören att ta fram en lokala handlingsplan för folkhälsa för år 
2017. Förslaget till handlingsplan ska presenteras för folkhälsoutskottet i september 2016.

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i november 2016.
Yrkanden
Wendla Thorstensson (C) uppmärksammar utskottet om att nästa sammanträde är den 5 december, 
något möte i november är inte planerat. Därför yrkar Wendla Thorstensson (C) på att 
återrapporteringen ska ske i december 2016.

Beslut
Folkhälsoutskottet skjuter återrapporteringen till sammanträdet i december 2016.

Expedieras till 
Kommundirektören
Folkhälsoteamet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 §8 FHU Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017
 Tjänsteskrivelse - Lokal handlingsplan för folkhälsa 2017

Page 2 of 2Page 28 of 71



Trygghetsvandringar 2017

5

KS 16-682
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Tjänsteskrivelse 2016-11-30 1 (2)

Dnr: KS 16-682

Tjänsteskrivelse – Trygghetsvandringar 2017
   

Ärendebeskrivning
Kommunala tillgänglighetsrådet inkom den 7 september 2016 med en önskan om nya 
trygghetsvandringar. 

1 Bakgrund
År 2011 genomfördes trygghetsvandringar i Lanna samt Mullhyttan. 

Folkhälsoteamet samordnade därefter trygghetsvandringar i Mullhyttan och Fjugesta 
år 2013. Fyra vandringar genomfördes mellan oktober och november 2013, både på 
dagtid och kvällstid. Medborgare, lokala intresseorganisationer och förtroendevalda 
deltog tillsammans med representanter för vård- och omsorgsförvaltningen, teknik- 
och serviceavdelningen, Lekebergsbostäder och folkhälsoenheten. Tillsammans 
undersöktes vilka åtgärder som behövdes för att göra samhället både tillgängligare 
och tryggare. Ett åtgärdsprotokoll sammanställdes, och till ansvarig tjänsteperson för 
genomförande utsågs Ingmar Wennlöf, Teknik och service. Ansvaret för uppföljning 
har legat på Folkhälsoutskottet. 

Redan i samband med trygghetsvandringarna 2013 framkom önskemål om ytterligare 
trygghetsvadringar, bl.a. i Lanna.

2 Analys
Trygghetsvandringarna bör genomföras med en bred delaktighet från olika grupper i 
samhället för att tillgodose trygghet och tillgänglighet ur flera perspektiv, bl.a. barn 
och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, nyanlända etc. Båda könen bör 
representeras.  Representanter från lokala bostadsbolag/hyresvärdar, civila 
samhället och näringslivet bör inbjudas att delta. 

För att bibehålla och utveckla trygghetsarbetet bör trygghetsvandringar genomföras 
regelbundet. Vidare är det av vikt att avsätta resurser (personella/ekonomiska) för 
genomförande och uppföljande åtgärder. Ansvaret för vidtagande av åtgärder och 
uppföljning bör fördelas tydligt. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Trygghetsvandringar ökar känslan av delaktighet och inflytande hos invånarna, och 
inbjuder till en strukturerad och relevant medborgardialog. Att kontinuerligt 
tillgodose tillgängligheten och trygghetsaspekten i närmiljön främjar jämlikhet och 
jämställdhet. 

Konsekvenser för miljö är beroende av de åtgärder som föreslås. Genomförandet av 
trygghetsvandringar med åtföljande åtgärder främjar den sociala hållbarheten. 

2.2 Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna är beroende av de åtgärder som föreslås. Större 
åtgärder tas ställning till i budget 2018. Trygghetsvandringarna i sig medför ingen 
kostnad/ringa kostnad (ev. lättare förtäring) under förutsättning att deltagande 
tjänstepersoner gör detta inom ramen för sina arbetsuppgifter. 

Page 30 of 71



Tjänsteskrivelse 2016-11-30 2 (2)

Dnr: KS 16-682

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet uppdrar till folkhälsoteamet att 
1. genomföra trygghetsvandringar i Mullhyttan, Lanna och Fjugesta under år 2017
2. Återkomma med åtgärdsförslag till folkhälsoutskottet efter genomförda 
trygghetsvandringar
 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Bea Scherp
Kommundirektör Folkhälsoteamet
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Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2016-09-07

Tid: Onsdag 7 september, kl. 10.00-12.10

Plats: Multen, kommunhuset, Fjugesta

Närvarande:
Birgit Ewertsson, ordinarie, DHR

Anita Ilias, ersättare, DHR

Monica Lindahl, ordinarie, HRF

Valter Lindahl, ersättare, HRF

Kerstin Gunnarsson, Mag- och Tarmföreningen i Örebro län

Inga-Britta Svensson, ordinarie Väntjänsten, Lekeberg

Yvonne Hjerling, ersättare Väntjänsten, Lekeberg

Åke Gunnarsson (S), ersättare, Sydnärkes byggnämnd

Jette Bergström (S), ordinarie, Region Örebro

Kjell Edlund (S), ersättare, Region Örebro

Wendla Thorstensson, ordförande Kommunstyrelsen

Övriga:
Henrik Olofsson, utvecklingschef, Askersunds kommun

Lotta Bergsten, bibliotekarie, Lekebergs kommun

Linda Kirrander, sekreterare

Paragrafer 22-30

______________________________   __________________________

Wendla Thorstensson, ordförande    Linda Kirrander, sekreterare
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§ 22

Mötets öppnande

Ordförande Wendla Thorstensson öppnar mötet.

§ 23

Genomgång av föregående protokoll

Ordförande går igenom protokoll från föregående möte, 2016-05-04.

Vård- och omsorgsförvaltningen har inte återkopplat till HRF kring frågan om 
hörselcaféer. Kjell Edlund som sitter med i vård- och omsorgsnämnden 
berättar att frågan tagits upp på nämnden och meddelar att hörselcaféerna 
ska genomföras någon gång per termin. 

Påpekande från Kerstin Gunnarsson, Mag- och tarmföreningen, de har fått 
dålig återkoppling gällande deras fråga om skoltoaletterna, §7, 2016-02-1. 
Frågan skickas vidare till Leko.

§ 24

Tillgänglighetsarbetet i Askersunds kommun

Utvecklingschef i Askersund Henrik Olofsson presenterar Askersunds kommun 
arbete med tillgänglighet. Deras ambition är att tänka tillgängligt, de gör inte 
anspråk på att vara helt tillgängliga. 2010 fick de pris för sitt 
tillgänglighetsarbete. 

I arbetet utgår man från att ”En människa med funktionsnedsättning är 
egentligen inte en människa med särskilda behov utan en människa med 
alldeles vanliga behov som måste tillgodoses med särskilda insatser”.

I Askersunds kommun finns ett politiskt ställningstagande att arbeta med 
tillgänglighet och kommunen har en policy för delaktighet på lika villkor.  Inom 
kommunen ligger tillgänglighetsarbete under kommunstyrelsen, inom 
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avdelningen Näringsliv och utveckling. Rådet för funktionshinderfrågor är 
motsvarande Lekebergs kommuns Tillgänglighetsråd men i Askersund har de 
även ett utskott i form av Tillgänglighetsgruppen där verksamhetsnärafrågor 
behandlas. 2 % av kommunens investeringsbudget är avsatt för 
tillgänglighetsarbetet.  

Askersunds kommun tillhör även ett brett nätverk när det gäller 
tillgänglighetsfrågor, bland annat i Design for all foundation, Equality, Acess 
Sweden, ENAT (European network for acessible Tourism).

Även bland såväl företagare som privatpersoner finns ett stort engagemang, 
ofta i samverkan med kommunen. I den fysiska miljön kan det exemplifieras 
av bland annat uteserveringar i gatuplan och lämnar trottoarerna fria, 
kullerstenstorget som försetts med stråk av släta stenhällar, i hamnen finns en 
kran för att hjälpa personer ned i båtar. Vid badplatsen i Harge har man 
införskaffat en strandrullstol och fartyget Ms Wettervik har 
tillgänglighetsanpassats fullt ut.

Nästa kommande stora projekt är Sjöängen med tillhörande tillgängligt 
resecentrum som invigs 11-13 november.

§ 25

Tillgänglighet på biblioteket i Lekeberg

Bibliotekarie Lotta Bergsten medverkar och presenterar exempel på 
tillgängliga medier som finns att tillgå på biblioteket. I biblioteket arbetar en 
läslustbibliotekarie, en förskolebibliotekarie samt en bibliotekarie med 
inriktning mot vuxna. 

Det finns ett stort utbud av tillgängliga medier, utbudet beror på efterfrågan 
och behovet från låntagarna/medborgarna. Bibliotekslagen uppger att 
biblioteken ska vara tillgängliga, anpassade och gratis. Enligt den är även vissa 
grupper prioriterade, som personer med funktionsnedsättningar. 

På den sk. Äppelhyllan finns litteratur för barn. Här finns så väl taktila 
bilderböcker, böcker med tecken som stöd till texten, inlästa böcker, filmade 
böcker med teckenspråk, böcker med punktskrift mm 
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En viktig instans är Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Deras 
uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier. De 
arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån 
sina egna förutsättningar. Från MTM kan biblioteken låna böcker, bland annat 
genom databasen Legimus. Där finns ca 110 000 olika boktitlar i talböcker. 
Talböcker finns för såväl barn som för vuxna. Till skillnad från vanliga 
ljudböcker, som oftast är bästsäljande böcker och ges ut av förlagen, är en 
talbok till för de som behöver. Med ett eget inlogg kan man själv ladda ned 
talböcker direkt till sin mobil men biblioteket kan även hjälp den som vill att 
ladda ned en bok från databasen och bränna på CD-skiva eller liknande. 
Biblioteket har särskilda spelare, sk. DAISY-spelare, som man kan låna för att 
lyssna på talböcker. Det är också enkelt att få böckerna hemskickade på 
posten med enkla instruktioner kan låntagaren själv returnera dem.

Även för vuxna finns en lättlästhylla och sk. storstilsböcker.

Biblioteket har också böcker på språk som tillhör nationella minoriteter, ex. 
romani, finska och samiska. Samt hemspråksböcker som är skrivna på två olika 
språk, ex. arbiska och svenska.

Regnbågslitteratur är en ny märkning som underlättar för låntagaren att hitta 
böcker med homo-, bi- och transtema.

§ 26

Laget runt

Väntjänsten 

Anordnar modevisning på Linden på fredag 9/9.

DHR

11/10 anordnas en seniordag i Lekeberg kl. 13.30-16.00 i Lindens 
samlingssal/cafeterian ersätter den tidigare Peppar/peppar-dagen. Dagen har 
tema Kost och anordnas i samarbete med kommunen.
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HRF 

Föreningen har firat 20 år, vilket man firat genom att bjuda medlemmarna på 
textad revy.

HRF tar upp att porttelefoner på Kastanjer inte fungerar bra för personer med 
nedsatt hörsel, svårt att höra telefonsignalen och att höra när man pratar i 
telefonluren. Vaktmästaren är informerad. 

Medskick

Kommunala tillgänglighetsrådet skickar vidare frågan till TGR skickar vidare 
Lekebergsbostäder.

Vecka 41 är det hörselvecka i landet och så även i Lekeberg. HRF genomför 
hörseltest på tisdagen kl. 17-19.30. På lördagen kl. 11 medverkar Bo Edins 
aktiebolag och visar tekniska hjälpmedel. 

Medskick från Kommunala Tillgänglighetsrådet: 

Kommunala tillgänglighetsrådet ber vård- och omsorgsförvaltningen kontakta 
ordförande i HRF Eva Larsson angående medverkan av ett hörselombud på 
deras hörseldag som går av stapeln v. 41.

HRF tipsar om TSS – cirkel (Tecken som stöd). Det finns platser kvar om någon 
är intresserad.

§ 27

Aktuellt från kommunen

Wendla Thorstensson berättar att budgetprocessen pågår och att frågan 
gällande ljudanläggning i lokalen tas med i processen.

Siffror visar att Lekeberg är den kommun som befolkningsmässigt växer mest i 
länet.

I den enkät som Myndigheten för delaktighet sammanställt har Lekeberg fått 
låga siffror. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över vad det beror på.  
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§ 28

Inkomna protokoll/handlingar

- Detaljplan Sälven 1:35 (handling)
- Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 160602

§ 29

Övriga frågor

Trygghetsvandringar

Tillgänglighetsrådet lämnar medskick att det finns ett behov av nya 
trygghetsvandringar. 

§ 30

Kommande möte

Kommande möte med Tillgänglighetrådet är 16 november.

Page 37 of 71



Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2017

6

KS 16-683
   

Page 38 of 71



Tjänsteskrivelse 2016-11-25 1 (1)

Dnr: KS 16-683

Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2017
   

Ärendebeskrivning
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till årshjulet för kommunfullmäktige 
och kommunstyrelsen i Lekebergs kommun. 

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet antar följande sammanträdestider för folkhälsoutskottet 2017:

6 februari kl. 8.00
22 maj kl. 8.00
4 september kl. 8.00
6 november kl. 8.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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HANDLINGSPLAN PSYKISK HÄLSA  
SYDNÄRKE 2017-2021

     

BEA SCHERP & LISEN TANG KEMPE
SYDNÄRKE FOLKHÄLSOTEAM
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Handlingsplan Sydnärke, psykisk hälsa

Inledning 

Att främja en god psykisk hälsa samt att motverka den ökande psykiska ohälsan är utifrån ett 
folkhälsoperspektiv en av den sociala välfärdens största utmaningar. Förutom ett stort mänskligt 
lidande för både den som drabbas av psykisk ohälsa samt deras närstående får det också långsiktigt 
mycket negativa effekter på hela vårt välfärdssamhälle.

Framtagandet av en handlingsplan för psykisk hälsa på länsdelsnivå utgår från projektet Uppdrag 
psykisk hälsa. Projektet som finansieras av Socialdepartementet är ett resultat av en 
överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
Överenskommelser mellan regeringen och SKL används för att stimulera en förbättring i 
verksamheter inom områden där båda parter identifierat ett utvecklingsbehov. Genom 
överenskommelser sker insatser på nationell, regional och lokal nivå koordinerat. En central del av 
Regeringen och SKL:s överenskommelse inom området psykisk hälsa utgörs av att huvudmännen (i 
detta fall regionen och kommunerna) får medel för att göra analyser, sätta upp kort- och långsiktiga 
mål samt för att utforma handlingsplaner för att utveckla insatserna kring psykisk hälsa (se även SKL 
2016 för mer info om överenskommelsen). 

Om uppdraget 
I södra länsdelen, som i sammanhanget innefattar Askersund, Kumla, Hallsberg samt Lekebergs 
kommun, fungerar Länsdelsgruppen som uppdragsgivare. Länsdelsgruppen innefattar representanter 
från huvudmännen Region Örebro län (primärvårdschefer samt områdeschefer USÖ och psykiatrin) 
och de fyra kommunerna (vård- och omsorgschefer/socialchefer), och har som uppgift stödja det 
lokala utvecklingsarbetet. Som utvecklingsstöd för själva genomförandet har en arbetsgrupp tillsatts 
av Länsdelsgruppen. Sydnärke folkhälsoteam har uppdraget att samordna framtagandet av 
handlingsplanen. 

På länsnivå tillhandahålls ett stöd via Region Örebro län, som bland annat genomfört ett flertal 
analysverkstäder i syfte att samordna och stötta framtagandet av handlingsplaner på länsdelsnivå. 
Region Örebro län ansvarar även för arbetet med att sammanställa handlingsplanen på länsnivå. 
Denna inrapporteras senast den 31 oktober till SKL, som i sin tur sammanställer resultaten av 
huvudmännens arbete länsvis och rapporterar till Regeringen (socialdepartementet) senast den 31 
jan 2017.

Region Örebro län samt de fyra kommunerna i Sydnärke har under 2016 tilldelats medel (se tabell 1) 
för analys, målsättningsarbete och framtagande av handlingsplan enligt nedan: 
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Mottagare Belopp kr
Region Örebro län 8 870 023 
Lekeberg 152 585
Hallsberg 314 867
Kumla 428 829
Askersund 226 499
Totalt kommunerna 1 122 780
Totalt kommunerna och Region Örebro län 9 992 803

Tabell 1 visar fördelning av medel för Sydnärke samt Region Örebro län.

Om psykisk hälsa och psykisk ohälsa
Denna handlingsplan utgår från nedanstående synsätt på psykisk hälsa: 

”Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan 
använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera 
livets vanliga motgångar” (SKL 2016-06-27).

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för allt ifrån nedsatt psykiskt välbefinnande till olika former av 
psykisk sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Lätt till medelsvår psykisk ohälsa används ofta 
som ett samlingsbegrepp för de tillstånd som kan behandlas inom primärvården – oftast mildare 
form av depression, ångest och stressrelaterade tillstånd. Vid mer allvarliga och komplicerade 
tillstånd ansvarar psykiatrin för en mer kvalificerad utredning och behandling. 

I dag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar av västvärlden. Ett av tio 
barn mellan 10 och 18 år har upplevt psykisk ohälsa och nästan dubbelt så många har upplevt 
psykosomatiska besvär. Det är också den vanligaste orsaken till att personer i arbetsför ålder står 
utanför arbetsmarknaden inom OECD. I Sverige står psykiska diagnoser för cirka 40 procent av alla 
pågående sjukskrivningar som ersätts av Försäkringskassan. Kostnaden för psykisk ohälsa i Sverige är 
ungefär 70 miljarder kronor om året enligt OECD. 

Människor med psykisk ohälsa är den grupp som är mest utsatt vad gäller socioekonomiska faktorer 
såsom ekonomi, boende, tillgång till arbete och delaktighet i sociala nätverk, både i jämförelse med 
den övriga befolkningen och i jämförelse med andra patient- eller funktionshindergrupper. En stor 
andel saknar daglig sysselsättning, deltar inte aktivt i fritids- och kulturlivet och har ofta få, eller inga, 
andra kontakter än med personal inom stödsystemet. Människor med psykisk ohälsa är även en 
utsatt grupp när det gäller somatisk hälsa och de har sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Att i unga 
år insjukna i psykisk sjukdom medför allvarliga konsekvenser senare i livet, inte enbart vad gäller 
hälsa och dödlighet, utan även för vilken utbildning den enskilde uppnår. 

(Utdrag ur överenskommelsen: Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016)
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Syfte och utgångspunkter
Överenskommelsens inriktning och syfte
Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området 
psykisk hälsa.

Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med ett 
gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Det finns en gemensam målsättning om att 
befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet, såväl vad gäller 
förebyggande och främjande insatser som medicinsk behandling och sociala insatser. Insatserna ska 
vara jämlika, jämställda och tillgängliga, och bör utformas med beaktande av regeringens mål om att 
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Arbetet utgår från de övergripande 
målsättningar som anges i regeringens ”Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–
2016” (PRIO psykisk ohälsa) och SKLs långsiktiga handlingsplan för psykisk hälsa kongressperioden 
2012-16.

Målsättningen är att överenskommelsen 2016 ska följas av överenskommelser under 2017 och 2018 
med en likartad inriktning, förutsatt att det inte bedöms nödvändigt att revidera innehållet, samt 
under förutsättning att Riksdagen beviljar medel för ändamålet. 

Syftet med handlingsplanen
Utifrån överenskommelsen syftar framtagandet av handlingsplanen till att stimulera ett 
utvecklingsarbete och identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt. Genom en analys av 
lokala och regionala utmaningar ska en handlingsplan formuleras, med målsättningar på fem års sikt 
utifrån nedanstående fokusområden.

I södra länsdelen kommer också resultatet från behovsinventering och analys i respektive kommun 
att tillvaratas för ett fortsatt arbete på lokal nivå med fokus på psykisk hälsa. 

Fem fokusområden
I behovsinventeringen samt analysen inför framtagandet av handlingsplanen ska följande fem 
fokusområden beaktas: 

1. Förebyggande och främjande arbete 
2. Tillgängliga tidiga insatser
3. Delaktighet och rättigheter 

 Individens delaktighet och rättigheter 
 Samverkan med brukar- och anhörigföreningar 

4. Utsatta grupper 
 Komplicerad eller allvarlig problematik (t ex patienter i tvångsvård) 
 Riskgrupper (t ex nyanlända, HBTQ-personer) 

5. Ledning, styrning och organisation
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Figur 1 visar hur fokusområdenas innehåll delvis överlappar varandra utifrån preventionspyramidens nivåindelning. Källa: 
SKL 2016-07-31. 

Målgrupper
Utifrån överenskommelsen ska hänsyn tas till målgrupperna barn och unga, vuxna och äldre, det vill 
säga hela befolkningen. Det finns också vissa utsatta grupper som lyfts fram särskilt, exempelvis 
nyanlända. Inom regionens verksamheter är äldre inte särskilda från vuxna, vilket ofta är fallet inom 
kommunal verksamhet. Äldre kan också ses som en utsatt grupp inom vissa områden. 

Samordning med andra överenskommelser och satsningar
Staten och SKL har parallellt med denna överenskommelse flera andra överenskommelser med 
innehåll som berör insatser för personer som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa:

 En förstärkt elevhälsa
 Stöd till den sociala barn- och ungdomsvården
 Satsning för att stärka kvinnors hälsa
 Våld i nära relationer
 Nyanländas psykiska hälsa
 Samordning av det nationella suicidförebyggande arbetet
 Kroniska sjukdomar
 En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
 Professionsmiljarden
 Statligt sommarlovsstöd
 Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshinderverksamheterna
 Ökad bemanning i äldreomsorgen
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Utöver ovanstående nationella initiativ kan även flertalet regionala styrdokument och initiativ 
kopplas till handlingsplanens innehåll, bland annat: 

 Handlingsplan sammanhållen vård och omsorg
 Handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa i Örebro län 2016
 Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete
 Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål – En god och jämlik hälsa i Örebro län
 Regionalt program för social välfärd
 Kommission för jämlik hälsa
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Kommunernas övergripande målsättningar kopplade till psykisk hälsa
Nedanstående är en kort genomgång av respektive kommuns övergripande mål/nämndmål som kan 
kopplas till främjande av goda livsvillkor och psykisk hälsa, vilka också tagits i beaktande i 
framtagandet av målsättningar och handlingsplan:  

Askersund
 På övergripande nivå finns uttalade målsättningar kring ett gott bemötande och god 

tillgänglighet i kontakt med kommunen, ökad upplevd trygghet samt nöjdhet med fritid och 
kultur hos kommuninnevånarna. Det ska finnas utrymme för lek och rekreation, brukarna 
inom äldreomsorg och hemtjänst ska känna sig nöjda. En av de indikatorer som följs upp 
årligen är befolkningens självskattade hälsa. 

 Inom Barn- och utbildningsnämnden fokuseras det på en framgångsrik skolgång med 
delaktighet och inflytande i skolan, kommunen önskar också hålla nere barngruppernas 
storlek i förskolan.

 Även Socialnämnden har fokus på hög delaktighet, värdighetsgarantier och ett salutogent 
förhållningssätt i bemötande och ledarskap. 

Hallsberg
 Ett strategiskt område är en hållbar kommun utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna, där 

psykisk hälsa har återverkan i både social och ekonomisk hållbarhet. Kommunen ska arbeta 
aktivt för att få fler i arbete, invånarnas livskvalitet ska öka liksom den upplevda tryggheten. 

 Ett annat strategiskt område är livslångt lärande, där bland annat hög skolnärvaro och 
gymnasiebehörighet lyfts fram som viktiga faktorer.

 Utifrån området allas inflytande ligger fokus på bra bemötande, liksom att information och 
dialog med boende och verksamma ska öka. 

Kumla
 Utifrån Kumlas strategiska målområden återfinns möjlighet till aktivt deltagande för 

invånare, brukare och medarbetare. Kommunens representanter ska ge en god service och 
ett gott bemötande. 

 All verksamhet ska arbeta förebyggande och ge en god vård, omsorg och stöd. 
 Det livslånga lärandet är prioriterat, liksom ett brett och stimulerande utbud av kultur- och 

fritidsaktiviteter. 

Lekeberg 
 En av kommunstyrelsen målsättningar är goda förutsättningar för arbete. 
 Vård och omsorgsnämnden lyfter ett tryggt åldrande, respektfullt bemötande och en trygg 

och god omsorg för alla utifrån behov. Indikatorer som besvär av ensamhet samt trivsel & 
nöjdhet inom äldreomsorg och särskilt boende följs årligen. 

 Kultur och bildningsnämnden tar utgångspunkt i barn och ungas bästa, med trygghet och 
delaktighet i förskola och skola. Kommunen ska erbjuda en god och utvecklande lärmiljö som 
skapar förutsättningar för eleverna att kunskapsmålen. Det ska också finnas ett kvalitativt 
och levande kultur- och fritidsutbud. 
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Metod
Framtagandet av handlingsplanen indelas i tre steg: 

1. Behovsinventering
2. Analys
3. Framtagande av handlingsplan

Inledningsvis involverades tjänstepersoner som varit aktiva under arbetet med PRIO-satsningen. 
Dessa påbörjade arbetet i respektive verksamhet. Länsdelsgruppen tillskapade sedan en arbetsgrupp 
med representation från följande verksamheter: 

Verksamhet Funktion
Sydnärke folkhälsoteam Samordning
Södra länsdelsgruppen Samverkansledare
Elevhälsa Enhetschef
Funktionsstöd Områdeschef 
Verksamheten för funktionshinder Områdeschef 
Socialpsykiatriska enheten och vardagsstöd Enhetschef
Socialpsykiatri/LSS Enhetschef
Integration Integrationsstrateg
Primärvården Kurator
Allmänpsykiatrisk öppenvård Enhetschef
Beroendecentrums Öppenvård Enhetschef
Psykiatri för barn och unga vuxna Enhetschef 
Opererande och onkologi, USÖ Områdessamordnare 
NSPH-nätverket i Örebro län Brukarrepresentant

Arbetsgruppen har haft arbetsmöten i helgrupp och även arbetat i respektive verksamhet mellan 
mötena. För att komplettera arbetsgruppens perspektiv har ytterligare ett antal verksamheter 
tillfrågats i behovsinventeringen via befintliga forum, e-post eller telefon:

Verksamhet Funktion
Familjecentraler Samordnare, kurator
Ungdomsmottagningen Kurator, psykolog
RFSL Örebro Kurator och handläggare
Barn och famljeenheten Enhetschef
Hemtjänst Enhetschef
Äldreomsorg Enhetschef

Som ännu ett led i framtagandet av handlingsplanen har samordnare och ytterligare en representant 
från arbetsgruppen deltagit i de analysverkstäder som arrangerats av samordnarna på Region Örebro 
län. Arbetsgruppens förslag till handlingsplan och dess innehåll processas genom en workshop i 
augusti med både uppdragsgivare (Länsdelsgruppen) och utvecklingsstöd (arbetsgruppen) samt 
representanter från kompletterande verksamheter utfrån handlingsplanens inriktning. En kickoff för 
implementering av handlingsplanen riktad till en bredare målgrupp är planerad till november 2016. 
Behovsinventeringen och analysen har sin utgångspunkt i de av verksamheternas prioriterade 
behoven, med stöd av tillgänglig data som inhämtats bland annat från Kolada, NASP, Liv & hälsa ung 
samt Hälsa på lika villkor. 
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Avgränsningar
För att undvika upprepningar är varje målsättning endast kopplat till ett fokusområde, trots att de 
oftast sträcker sig över flera. Ytterligare en avgränsning är att insatserna under fokusområde ett och 
två skiljer sig så till vida att insatser i första målområdet ses som mer generella och inte riktar sig mot 
en identifierad riskgrupp, medan målgruppen för insatser under fokusområde två har en identifierad 
problematik på någon nivå. 
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Resultat
Resultatet presenteras utifrån arbetsprocessens olika steg: 

1. Behovsinventering
2. Analys
3. Framtagande av handlingsplan

Behovsinventering och analys
Behovsinventeringen har tagit utgångspunkt i de av verksamheterna identifierade behoven. (Vilka 
verksamheter som har fått möjlighet att bidra till inventeringen redogörs för under rubriken metod.) 
I nedanstående grafik synliggörs prioriterade pågående insatser samt utvecklingsområden utifrån 
respektive fokusområde. Utifrån behovsinventeringen har ett urval genomförts utifrån befintlig data 
samt verksamheternas prioriteringar. Huvuddragen i analysdiskussionen av de behov och 
utvecklingsområden som ligger till grund för målsättningsarbetet för respektive fokusområde 
redovisas nedan i textform. 

Se även bilaga 1: Sammanställning av behovsinventering, samt bilaga 2: Statistisk underlag för analys. 

Fokusområde 1: Främjande och förebyggande insatser

Skapa förutsättningar för
en framgångsrik skolgång

Hög skolnärvaro

Jämställdhet

Stress

Disa-projektet

Näthat

HBTQ-frågor

Främja ett tryggt
föräldraskap

Generella
föräldrautbildningar

Familjecentraler

Stärka relationen mellan
föräldrar

Öka delaktigheten hos
föräldrar

Öka kunskap om/
förståelse för psykisk hälsa

Uppväxtvillkorens
avgörande betydelse

Neuropsykiatriska
diagnoser

Kunskapsbaserade
metoder

Utbildning för att
upptäcka psykisk ohälsa

Sociologi och samhälle-
samspel psykisk ohälsa

Kompetensutveckling
vårdpersonal

Informera om psykisk
hälsa

Tillgängligt stöd- svårt att
hitta rätt

Förskola/skola

Hemtjänst/äldreomsorg

Främja goda levnadsvanor

Livsstilsmottagning

FaR

Skapa gruppbehandlingar

Hälsofrämjande samtal

Stärka friskfaktorer i
familjer

Erbjuda stöd och
sysselsättning

Dagcentraler/öppen
verksamhet

Meningsfulla aktiviteter

Hälsofrämjande hembesök

Praktiskt och aktivt stöd

Den bästa effekten av förebyggande och främjande insatser uppnås innan ohälsa debuterat. En viktig 
aspekt i det förebyggande arbetet är att öka kunskap och medvetenhet om psykisk ohälsa och 
psykiska funktionsnedsättningar för att motverka stigma och fördomar, dels hos befolkningen i stort 
men även specifikt för professionella som möter utsatta personer/grupper inom respektive 
verksamhet.  Parallellt med detta behöver också kunskapen om hälsofrämjande faktorer i människors 
liv öka, som till exempel kopplingen mellan god fysisk hälsa och psykisk hälsa. 

En annan viktig aspekt är att öka möjligheten till delaktighet genom arbete, sysselsättning och 
andra sociala aktiviteter för samtliga målgrupper, men särskilt för nyanlända samt personer med 
funktionsnedsättning, aktivitetsersättning och sjukersättning. I detta arbete är civilsamhället av stor 
betydelse som komplement till övriga insatser. 

För barn och unga kan psykisk ohälsa utgöra ett hinder för att uppnå goda resultat i grundskolan. Det 
kan leda till svårigheter att bli antagen till och/eller fullfölja gymnasieutbildningen, vilket i sin tur gör 
det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Risken för arbetslöshet och 
utanförskap är överhängande. För att motverka detta behövs en väl utvecklad kedja, där barnet 
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utifrån ett livsloppsperspektiv får goda förutsättningar för psykisk hälsa genom Familjecentralens 
verksamheter samt via en hälsofrämjande förskola och skola. Barn och unga med psykosocial 
problematik eller psykisk ohälsa ska erbjudas och ges extra stöd för att klara kunskapsmålen i 
skolan. 

Mycket av det förebyggande och främjande arbetet pågår kontinuerligt inom befintlig verksamhet, 
som exempel kan nämnas familjecentraler, elevhälsa, pedagogisk verksamhet, socialpsykiatri, 
förebyggande hembesök etc. Även det frivilliga samarbetet mellan försäkringskassa, 
arbetsförmedling, landsting samt kommunerna i Syd (FINSAM) är en verksamhet som har stor 
betydelse i det förebyggande och främjande arbetet, och det ses som prioriterat att dessa 
verksamheter utvecklas och finns kvar. 

Fokusområde 2: Tillgängliga och tidiga insatser
Erbjuda insatser på
specialiserad nivå

Missbruk

Suicidprevention

Självskadebeteende

Mest krävande patienter

Reell återhämtning, ej
symtomlindring

Insatser utifrån identifierade
behov, ej diagnos

Aktivera och återföra
hemmasittare

Bakomliggande orsaker

Multiprofessionellt
angreppssätt/Skolnärvaroteam

Aktivering i grupp

Hemmahämtning

Identifiera psykisk ohälsa på ett
tidigt stadium

Underdiagnosticering

Fånga in via BVC/MVC

Neuropsykistriska
utredningar-väntetid

Oidentifierad smärta

"Tidiga tecken"

Kompetensutveckling
vårdpersonal

Identifiera och agera på ångest

Erbjuda stöd och ökad
kompetens till vårdpersonal

Handledning till personal

Första hjälpen till psykisk hälsa

Handledning i bemötandefrågor

Rutiner och handlingsplan för
VINR

Information om tillgängligt
stöd/rätt vårdnivå

Erbjuda stödjande insater

Barnteam

Uppsökande verksamhet äldre

Praktiskt och aktivt stöd till
familjer

Följare av familjer

Hemma hos insatser

Gruppbehandlingar

Preventivt arbete med de "lätt"
psykiskt sjuka

Inom vårdsystemet visar både enskilda och professionella på svårigheter med att hitta rätt stöd när 
det handlar om psykisk ohälsa. Det är avgörande att alla åldersgrupper får tillgång till rätt insatser i 
rätt tid, liksom att kunskapsbaserade insatser erbjuds i ett tidigt skede. För att kunna erbjuda 
tillgängliga och tidiga insatser behövs lättillgänglig information och stöd för egenvård/behandling 
anpassad efter olika målgruppers behov. 

Det är också av yttersta vikt att kompetensen finns för att på ett tidigt stadium kunna identifiera 
psykisk ohälsa och agera på denna. Inom exempelvis äldreomsorg och somatisk vård felbehandlas 
eller underbehandlas äldre vid depressioner, vilket markant ökar risken för självmord. Detta är ett 
prioriterat område då gruppen äldre med psykisk ohälsa kommer att öka i och med att allt fler blir 
äldre.

Personalens kompetens och bemötande är en nyckelfråga inom den individcentrerade psykiatrin. 
Verksamheten behöver ge utrymme för att tillvarata de allianser som skapas mellan vård- och 
omsorgsgivare och den enskilde. Personal bör ha tillgång till stöd, aktuell kunskap via kontinuerlig 
utbildning, handledning samt reflektionstid. För patienten har bemötandet från all personal inverkan, 
alltså är det inte bara behandlande personal som behöver dessa kunskaper. 
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Utifrån ovanstående är även tillgången till kompetent personal avgörande för att verksamheterna 
ska kunna ge patienterna och brukarna den vård och omsorg som de har behov av. Det finns i nuläget 
ett stort rekryteringsbehov då det råder brist på flera yrkeskategorier inom den specialiserade 
psykiatrin, dessutom har många anställda inom psykiatrisk verksamhet en relativt sett hög 
medelålder. För att säkerställa nutidens och framtidens kompetensförsörjning är ett strukturerat 
samarbete med universitet önskvärt. 

Nära kopplat till personalens kompetens och bemötande ligger värdegrundsarbete och grundsynen 
på målgruppen. Inom socialpsykiatrin finns tankegångar om ett arbete som kännetecknas av 
betoning på målgruppens livshistoria, livshändelser och aktuella sociala mekanismer. Personal som 
möter psykisk ohälsa liksom samhället som helhet behöver få en ökad förståelse för 
uppväxtvillkorens betydelse för psykisk ohälsa och hur dimensioner som sociologi och samhälle 
återverkar på den psykiska ohälsans ökning. Fokus behöver också flyttas från standardbedömningar 
av symptomlindring till att istället mäta den reella återhämtningen, liksom att insatser erbjuds utifrån 
identifierade behov och inte diagnos.

Programmet Första hjälpen till psykisk hälsa har som målsättning att rädda liv genom att öka 
allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Målgruppen är 
personer som behöver hjälp med psykiska problem eller med att hantera en akut psykisk kris, 
exempelvis självmordsbeteende, innan hen kan få professionell behandling. Utbildningen riktar sig till 
personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänst, skola, handikapp- och 
äldreomsorg, ambulanspersonal och distriktssjuksköterskor med flera. En bred utbildningsinsats 
utifrån ett program som Första hjälpen till psykisk hälsa skulle kunna vara ett steg i att öka 
kompetensen kring bemötandet av psykisk ohälsa. 

För barn och unga (och även övriga målgrupper) med psykisk ohälsa finns behov av att utveckla ett 
multiprofessionellt angreppssätt, där flera aktörer samverkar för att kunna ta ett helhetsgrepp om 
bakomliggande orsaker till den psykiska ohälsa som yttrar sig som till exempel självskadebeteende 
och hemmasittare. Något som uppmärksammats mycket de senaste åren är de neuropsykiatriska 
diagnoserna (ADHD och autismspektrumtillstånd (AST)). Antalet personer som undersöks och 
diagnosticeras har ökat kraftigt de senaste decennierna, vilket resulterat i lång väntetid på Barn- och 
ungdomspsykiatriska mottagningen. 

Tidiga sociala insatser förbättrar möjligheterna till återhämtning och kan därmed minska ojämlikhet 
vad gäller människors psykiska hälsa. Tillgången till anpassade insatser, såsom personliga ombud, 
case managers och integrerade verksamheter behöver analyseras för att uppnå en jämlik social 
trygghet för personer med omfattande behov av stöd. Många verksamheter som till exempel 
socialtjänst, primärvård, kommunal psykiatri, äldreomsorg, habilitering och elevvård ger stöd till och 
behandlar psykiatriska patienter, ofta utan stöd från psykiatrin. Den psykiska ohälsan utgör för 
många ett stort hinder för att komma in på eller ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, inte minst gäller 
det målgruppen unga vuxna. Detta får återverkningar även på ekonomisk trygghet. Personer med 
långvarig psykisk funktionsnedsättning står i regel långt från arbetsmarknaden och flera 
undersökningar gör gällande att det är den gruppen som är sysselsatta i lägst utsträckning. 
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Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter
Erbjuda stöd och

information till anhöriga

Barn och unga som anhöriga

Anhöriga utan specifik diagnosgrupp

Äldre - Anhörigvårdare

Vuxna som anhöriga

Föra en dialog i vården

SIP

Genomförandeplaner/ vårdplanering

Samverka med vårdnadshavare

Delaktighetsmodell inom
funktionshinderområdet

Perspektivförskjutning från
sjukdomsperspektiv till fokus på

individens livshistoria

IP inom socialpsykiatrin

ÄBIC

Öka graden av
brukarinflytande

Barnkonventionen

Brukarorganisation för unga

Interkulturellt samverkansråd

Involvera brukarorganisationer för
äldre

Involvera brukarorganisationerna

Synen på brukare och patienter som en passiv mottagare för medicinsk och/eller social intervention 
behöver förändras. Vård och omsorg bör istället ses som en överenskommelse mellan den enskilde 
och utföraren. Generellt krävs en ökad dialog inom all vård och omsorg, exempelvis genom att vård- 
och omsorgsgivare upprättar en samordnad individuell plan (SIP) för enskilda som har behov av 
insatser från flera huvudmän. Även dialogen med brukarorganisationerna behöver utvecklas, en 
generell princip bör vara att beslut som berör gruppen brukare inte ska fattas utan deras medverkan. 

För personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning är ett gott bemötande och möjligheten till 
delaktighet ofta en förutsättning för återhämtning och tillfrisknande. Ur delaktighet kan man härleda 
begreppet medskapande, som handlar en specifik kunskapssyn och ett förhållningssätt. Delaktighet 
kan finnas med i olika delar av en process, medan medskapandet sker i hela processen.  

I samband med att barnkonventionen blir lag aktualiseras frågeställningar kring barn och ungas rätt 
till självbestämmande gentemot vårdnadshavare utifrån hänsyn till barnets ålder och mognad. 

Anhöriga i alla åldrar behöver tillgång till information och stöd utifrån olika situationer; barn och 
unga som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa/missbruk, vårdnadshavare, anhörigvårdare etc.
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Fokusområde 4: Utsatta grupper

Nyanlända

Mottagande/boende

Språkträning i ett sammanhang

Suicid

PTSD

Slussning och vårdinfo

Stöd/utbildning till gode män

Sexuell hälsa- Tvångsgifte,
könsstympning, hedersrelaterat

våld

Arbete och aktiv fritid

HBTQ-personer

Våldsutsatthet

Suicid

Könskorrigering

Minskad risktagning MSM

HIV-info

Asylsökande HBTQ-personer

Hatbrott

VINR

Barn och unga

Som anhöriga vid missbruk/psykisk
sjukdom

Sociala fobier

Sexuellt utagerande

Tvångsmässigt TV-spelande

Trauma

Övriga utsatta

Multiproblematik/sammansatta
behov

Personer med funktionsnedsättning
& demens

Beroendeproblematik i
kombination med psykisk ohälsa

Personer utan sysselsättning och
försörjning

Unga som varken studerar eller
arbetar

Ekonomiskt utsatta barn, vuxna och
äldre

Äldre med oro, ängslan, ångest

VINR

Ett av regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. För att uppnå 
detta behöver alla som drabbas av psykisk ohälsa tillgång till en jämlik, tillgänglig och god vård och 
omsorg. Några identifierade grupper som särskilt behöver uppmärksammas då de löper en högre risk 
för psykisk ohälsa är följande: 

 Barn och unga som anhöriga till personer med psykisk ohälsa 
 Unga som varken arbetar eller studerar 
 Personer med andra former av funktionsnedsättning, exempelvis utvecklingsstörning
 Personer med samsjuklighet av beroendesjukdom och psykiatrisk/neuropsykiatrisk diagnos
 Nyanlända (med behov av specialistinsatser och traumabehandling)
 HBTQ-personer 
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Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisering
Skapa ökade personella

resurser

Läkarbrist primärvården,
akuttider, kontinuitet

Mindre barngrupper förskola

Väntetid BUP

Stressad skolpersonal

Elevhälsa

Ungdomsmottagning

Organisatoriska
prioriteringar

1:a linjens psykiatri

Mottagningsteamet

Mobil psykiatrimottagning

Psykiatrimottagning inom
primärvården

Behandla lätt-medelsvår
depression inom primärvården

Psykiatrisk äldremottagning

Starta gruppverksamhet
preventivt arbete

Hitta fungerande
samverkansstrukturer

Barn-elevhälsoarbete

Familjecentraler

Familjer med många insatser

Förvaltningsöverskridande
styrgrupper

Unga med psykisk ohälsa

Primärvård -
ungdomsmottagning

Inom neuropsykiatriska
funktionshinder

Överenskommelser på det
sociala området för nyanlända

Hitta fungerande rutiner

Överföring mellan vårdenheter

Strukturerat utvecklingsarbete
utifrån LHU samt ELSA

SIP- Meddix motverkar sitt syfte

Slussning från Akuten/IVA till
psykiatrin

Dialog med vårdgrannar

Synka behandlingsmetoder
mellan olika professioner

65-års åldersgräns mellan
äldreomsorg och socialpsykiatrin

Arbetet för att stärka den psykiska hälsan involverar många aktörer. En stor del av ansvaret finns 
reglerat i lagar och förordningar, men samverkan behöver utvecklas för att arbetet ska bli mer 
resurseffektivt för samhället i stort. 

Psykiatrins målgrupper kräver ofta samverkan och samordning mellan flera huvudmän då det finns 
behov av insatser från flera aktörer. Samverkan bör utgå från att skapa en kontinuitet i vårdkedjan 
med den enskilda individen i fokus. En väl fungerande vårdkedja kan resultera i minskad 
fragmentering för individen, ökad effektivitet, kortare väntetider och minskat glapp mellan olika 
vård- och stödinsatser. Det kan t.ex. handla om samordnad vårdplanering och informationsöverföring 
mellan sluten- och öppenvård samt mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, till exempel vid in- 
och utskrivning vid psykiatrisk sluten-vård. Likaså krävs att samverkan och ansvarsfördelningen 
fungerar mellan den specialiserade psykiatrin och primärvården, mellan allmänpsykiatrin och 
rättspsykiatrin samt i övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Inom de 
kommunala verksamheterna kan förvaltningsöverskridande styrgrupper motverka stuprörseffekter 
och suboptimering av resurserna. Dialog med vårdgrannar är således en huvudinriktning under 
fokusområde fem. 

En annan huvudinriktning är första linjens psykiatri och dess organisation, tillgänglighet samt 
resurser. Inom primärvården är läkaren ofta den första kontakten, och den som har ansvaret tills 
kurator (eller motsvarande) tar vid. Det råder läkarbrist inom primärvården, vilket bland annat 
resulterar i brist på akuttider och kontinuitet i patientkontakten. Det i sin tur kan bland annat leda till 
underdiagnostisering av psykisk ohälsa i de fall patienten söker för somatiska besvär. Patienter med 
lätt till måttlig ångest och depression ska enligt rekommendation i första hand behandlas med 
samtal. I nuläget finns inte den möjligheten inom primärvården, det finns för få samtalsresurser och 
väntetiden är lång. De som har råd kan vända sig till privata aktörer, vilket är ogynnsamt ur ett 
jämlikhetsperspektiv. Konsekvenserna blir att patienternas behov av psykosocial 
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bedömning/behandling inte kan bemötas. Socialstyrelsen (2013) pekar också på förbättringsbehov av 
bland annat rutiner för tidig upptäckt och diagnostisering av psykisk ohälsa, rutiner för 
suicidriskbedömning samt ökad tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling. 

Tidigare fanns en psykiatrimottagning särskilt för äldre, vilket saknas i nuläget. I Södra 
närsjukvårdsområdet finns heller inget sjukhus. Däremot finns det goda exempel på 
psykiatrimottagning inom primärvården att ta lärdom av. Möjligheterna att i samverkan mellan olika 
primärvårdsenheter tillskapa en gemensam psykiatrimottagning, till exempel i form av ett mobilt 
psykiatriteam/psykosocialt team, bör undersökas och diskuteras vidare. Önskvärt är också att teamet 
utvecklar det preventiva arbetet med livsstilsfaktorer som t.ex. sömn och stress. 

Andra utvecklingsområden som identifierats är geografiska avstånd som påverkar tillgängligheten till 
ungdomsmottagning samt resurser för familjecentraler och elevhälsa för att möta upp de faktiska 
behoven. Det finns även utvecklingspotential i att strukturerat tillvarata resultat från 
folkhälsoenkäter och övriga statistiska underlag som exempelvis Liv och hälsa ung, Hälsa på lika 
villkor samt elevhälsodatabasen ELSA, och låta detta fungera som utgångspunkten i 
utvecklingsarbetet kring psykisk hälsa. 
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Målsättningar och aktiviteter
Nedan redovisas de långsiktiga mål som utifrån ovanstående behovsinventering och analys har 
utformats under framtagandet av handlingsplanen. Därefter följer en redovisning av de kortsiktiga 
mål och aktiviteter som kopplats till de långsiktiga målen i tabellform.  

Långsiktiga mål 
Utifrån respektive fokusområde är följande långsiktiga mål framtagna: 

1. Förebyggande och främjande arbete 
 Främja en god psykisk hälsa och goda skolresultat för barn och unga
 Öka möjligheten till delaktighet och meningsfull tillvaro
 Öka kunskap och medvetenhet om psykisk hälsa/ohälsa

2. Tillgängliga tidiga insatser
 Identifiera, bemöt och agera på psykisk ohälsa på tidigt stadium
 Utveckla insatser på specialiserad nivå 

3. Delaktighet och rättigheter 
 Främja dialog och ge förutsättningar för medskapande till deltagare, brukare, 

patienter och anhöriga.

4. Utsatta grupper 
 Verka för en jämlik fördelning av hälsa genom att rikta insatser till utsatta grupper

5. Ledning, styrning och organisation
 Förbättra förutsättningar för att stärka psykisk hälsa och behandla psykisk ohälsa 
 Utveckla det individcentrerade arbetssättet
 Utveckla samverkansstrukturen för psykisk hälsa

Kortsiktiga mål och aktiviteter
Kopplat till ovanstående långsiktiga mål fokuseras arbetet inledningsvis på följande kortsiktiga mål 
och genomförandet av aktiviteter i syfte att uppnå dessa. En del av aktiviteterna är markerade med 
en stjärna (*). Dessa har bedömts kräva en fördjupad analys och samlas under en huvudaktivitet 
under fokusområde 5. Det finns också aktiviteter markerade med två stjärnor (**). Dessa handlar om 
att se över befintliga överenskommelser, rutiner samt planer, vilket är en annan huvudaktivitet under 
fokusområde 5.
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Fokusområde 1: Förebyggande och främjande arbete

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål Indikator för 
uppföljning

Aktiviteter 2017

Verka för att samtliga 
kommuner i Sydnärke 
har en familjecentral 
enligt definition i den 
nationella strategin för 
föräldrastöd

Elever med tillit till 
föräldrar (LHU)

Deltagande i 
föräldrastöd i grupp 
(barnhälsovårdens 
årsrapport) Implementera 

självreflektions-
instrument från FFFF 
för kontinuerlig 
kvalitetsutveckling på 
Familjecentralerna

Stärka 
föräldraskapsstödet 
via familjecentralernas 
verksamhet

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Inventering av de 
föräldrastödsprogram 
som erbjuds i 
Sydnärke, undersök 
möjlighet till 
samverkan över 
kommungränser kring 
dessa

Andel elever som 
uppnår 
kunskapsmålen i åk 9 
(Kolada)

Ta fram en strategi för 
hög skolnärvaro på 
lokal nivå

Stärka en 
framgångsrik skolgång

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Utreda behov av 
extra stöd till barn och 
unga med psykosocial 
problematik/psykisk 
ohälsa för att klara 
kunskapsmålen

Slutrapport från 
fördjupad analys 

** Se över och 
utveckla arbete med 
likabehandlings- och 
trygghetsplaner

Främja en god psykisk 
hälsa och goda 
skolresultat för barn 
och unga

Främja en god 
psykosocial 
arbetsmiljö i skolan

Skoltrivsel (LHU, ELSA)

Upplevd trygghet i 
skolan (LHU)

Utveckla 
kompetensnivån kring 
livskunskap och 
psykisk hälsa inom 
skolan

Genomförd 
genomlysning och 
uppföljning av ev. 
förändring

Tillgängliggöra 
dagcentraler/öppna 
verksamheter för 
målgrupper som äldre, 
personer med 
fysisk/psykisk 
funktionsnedsättning 

Öka möjligheten till 
delaktighet och en 
meningsfull tillvaro

Erbjud meningsfull 
sysselsättning via 
arbete och/eller andra 
sociala aktiviteter

Uppföljning av beslut Permanenta 
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Mottagningsteamets 
verksamhet som nu 
finansieras på 2-årsbas 
via FINSAM

Slutrapport från 
fördjupad analys

**Utveckla arbetet 
med att säkerställa 
meningsfulla 
aktiviteter och 
stimulering för 
brukare inom 
kommunal 
verksamhet i 
samverkan med 
civilsamhället

Antal kommuner som 
arbetar utifrån 
samverkansmodellen 
Seniorkraft

Sprida och 
implementera 
samverkansmodellen 
Seniorkraft i Sydnärkes 
kommuner

Öka kunskap och 
medvetenhet om 
psykisk hälsa

Genomföra en 
kompetenshöjande 
insats kring psykisk 
hälsa inom regionens 
och kommunernas 
verksamheter

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Ta fram en 
kompetensutvecklings
plan för psykisk hälsa 
för berörda parter
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Fokusområde 2: Tillgängliga och tidiga insatser

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål Indikator för 
uppföljning

Aktiviteter 2017

Genomförd översyn av 
överenskommelser etc

*** Säkerställ 
efterlevnad av 
Nationella riktlinjer för 
vård vid depression 
och ångestsyndrom 
(reviderad version 
2016) via Rådet för 
medicinsk 
kunskapsstyrning

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Ta fram flerårig 
utbildningsplan för 
spridning av Första 
hjälpen till psykisk 
hälsa samt påbörja 
instruktörsutbildning

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Ta fram en 
kompetensutvecklings
plan för psykisk ohälsa 
för berörda parter

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Webbutbildning i 
palliativ vård i 
länsdelen 

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Kompetensutv. kring 
psykisk hälsa för LSS-

Utveckla personalens 
kompetens och 
bemötande inom 
området psykisk 
hälsa/ohälsa

Slutrapport fördjupad 
analys

** Systematiskt arbete 
med utredning av 
demens/psykisk 
ohälsa för personer 
med 
utvecklingsstörning 
enligt Tidiga tecken

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Skapa rutiner för 
hur personal inom LSS 
och äldreomsorg kan 
få handledning från 
personal inom 
socialpsykiatri eller 
allmänpsykiatrisk 
öppenvård

Identifiera, bemöt och 
agera på psykisk 
ohälsa i tidigt stadium

Erbjud stöd, 
handledning och 
kompetensutveckling 
till personal som 
möter psykisk ohälsa

Slutrapport fördjupad 
analys

** Utveckla nyttjandet 
av elevhälsans 
kompetens inom 
neuropsykiatriska 
diagnoser som stöd, 
handledning och 
kompetensutveckling 
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för skolans 
verksamheter 

Tillgodose behov av 
bedömning och 
utredning inom barn- 
och 
ungdomspsykiatrin 

Väntetider inom barn 
och 
ungdomspsykiatrin 
(SKL, väntetider i 
vården)

Slutrapport från 
genomfört projekt

Genomför projektplan 
(extern) för att skapa 
möjligheter att arbeta 
bort väntetider för 
neuropsykiatrisk 
utredning vid 
Psykiatrin Barn och 
unga vuxna

Stärka samverkan 
kring suicidpreventivt 
arbete

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Planera för 
implementering av 
Handlingsplan för 
suicidprevention och 
minskad psykisk 
ohälsa i länsdelen i 
samverkan med 
ansvarig inom Region 
Örebro län

Utveckla information, 
rådgivning och 
slussning till rätt 
vårdnivå

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Undersök 
möjligheten till en 
koordinerad ingång 
för personer med 
psykisk ohälsa

Genomförd översyn av 
överenskommelser etc

*** Se över rutiner för 
överföring mellan 
vårdenheter

Utveckla det 
individcentrerade 
arbetssättet

Ökad samverkan 
mellan den somatiska 
vården och psykiatrin

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Utveckla dialog 
mellan vårdgrannar, 
till exempel genom 
stafetten

Genomförd översyn av 
överenskommelser etc

*** Se över 
efterlevnad av rutin 
för Integrerad 
psykiatri (IP) till 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning

Utveckla insatser på 
specialiserad nivå

Utgå från evidens och 
kunskapsbaserade 
behandlingsmetoder

Genomförd översyn av 
överenskommelser etc

*** Se över 
implementering av 
nationella riktlinjer för 
missbruk och 
beroende med särskilt 
fokus på samverkan 
mellan 
beroendecentrum och 
socialtjänsten inom 
kommunen för 
personer med 
samsjuklighet 
(missbruk och psykisk 
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ohälsa).

** Undersök 
möjligheten att 
utveckla DBT-enheter i 
länet

Utveckla behandling 
av 
självskadebeteende, 
suicidalt beteende 
samt PTSD och trauma

Suicidstatistik 
(NASP/Socialstyrelsen)

Slutrapport från 
fördjupad analys ** Implementera 

strukturerad 
suicidriskbedömning 
bland vårdpersonal 
samt tillse att det finns 
kontaktpersoner inom 
kommunen för 
hänvisning vid behov 
av socialt stöd.

Slutrapport från 
fördjupad analys
Unga som varken 
arbetar eller studerar 
(Kolada)

Lokal frånvarostatistik 
över hemmasittare

** Tillskapa 
multiprofessionella 
team för 
hemmasittare med 
fokus på 
bakomliggande 
orsaker

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Undersöka 
möjligheter och 
förutsättningar för ett 
(mobilt?) 
mottagningsteam 
inom primärvården i 
Sydnärke

Samverka för att 
motverka allvarlig 
psykisk ohälsa och 
utanförskap

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Se över 
kompetensbehov och 
kompetensförsörjning 
av 
psykiatrisjuksköterska, 
psykiatriarbetsterapeu
t, 
demenssjuksköterska/ 
demensteam
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Fokusområde 3: Enskildas delaktighet och rättigheter

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål Indikator för 
uppföljning

Aktiviteter 2017

Utveckla arbetet med 
vård- och 
omsorgsplanering i 
dialog med den 
enskilda samt med 
anhöriga

https://sipkollen.se/st
atistik

Antal genomförda 
SIP:ar via Meddix/Life 
care

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Förenkla och utöka 
användningen av SIP 
genom utbildning och 
införande av nytt 
system (Life care)

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Utbildning i 
Delaktighetsmodellen 
och implementering 
av arbetssättet inom 
LSS, äldreomsorg och 
SoL

Genomförd aktivitet Folkhälsokonferens i 
länsdelen som 
kompetensutveckling 
för berörd personal 
om barns rättigheter 
utifrån 
Barnkonventionen 
som lag/psykisk hälsa

Kompetensutveckling 
för berörd personal 
för att stärka 
individens delaktighet

Uppföljning via 
kompetensutvecklings
plan

* Se över 
utbildningsbehov och 
ta fram en 
utbildningsplan för 
BBIC/IBIC/ÄBIC

Genomförd översyn av 
överenskommelser etc

*** Se över 
implementering av 
överenskommelse 
mellan Region Örebro 
län, kommunerna i 
Örebro län, NSPH 
avseende samarbete 
personer med psykiska 
funktionsnedsättninga
r

Främja dialog och ge 
förutsättningar för 
medskapande till 
deltagare, brukare, 
patienter och 
anhöriga.

Förenkla och anpassa 
för medskapande och 
reellt inflytande från 
brukarorganisationer

Slutrapport från 
fördjupad analys

** Etablera samverkan 
mellan 
anhörigkonsulenter 
och primärvården för 
att sprida lättillgänglig 
information om 
brukarföreningar till 
brukare och anhöriga 

Page 64 of 71

https://sipkollen.se/statistik
https://sipkollen.se/statistik
sip:ar


24

Fokusområde 4: Utsatta grupper

Långsiktiga mål Kortsiktiga mål Indikator för uppföljning Aktiviteter 2017
Slutrapport BUSA-
projektet 2017

Utveckla ett 
systematiskt, långsiktigt 
och hållbart arbetssätt 
genom att ansluta till 
BUSA-projektet, så att 
barn med risk att fara 
illa snabbt identifieras 
och får adekvat stöd. 

Uppföljning via 
kompetensutvecklingsplan

* Kompetensutveckling 
för berörd personal om 
barn som anhöriga

Utveckla stöd till barn 
och unga som 
anhöriga till föräldrar 
med psykisk ohälsa 
och/eller missbruk

Slutrapport från fördjupad 
analys

** Utveckla arbetssätt 
utifrån Beardslee's 
familjeintervention i 
länsdelen*

Slutrapport Flyktingguider Implementera projektet 
Flyktingguider i 
Sydnärke i ordinarie 
verksamhet

Verka för meningsfull 
sysselsättning (fritid, 
arbete, studier och 
övriga aktiviteter) och 
språkträning i ett 
socialt sammanhang 
för nyanlända i alla 
åldrar. 

Slutrapport fördjupad 
analys

** Utveckla samverkan 
med Ölif i 
integrationsfrågor

Stärka den psykiska 
hälsan hos HBTQ-
personer

Uppföljning via 
kompetensutvecklingsplan

* Utbildning i HBTQ-
frågor i länsdelen 
genom. Kopplat till 
pågående arbete inom 
Region Örebro län. 
Webbutbildning, 
diplomering och 
certifiering, genomförs 
av RFSL

Uppföljning via 
kompetensutvecklingsplan

* Utbilda socialtjänst i 
FREDA - standardiserade 
bedömningsmetoder för 
socialtjänstens arbete 
mot VINR. Genomförs i 
samverkan med 
Länsstyrelsen

Verka för en 
jämlik fördelning 
av hälsa genom 
att rikta insatser 
till utsatta 
grupper

Arbeta strukturerat 
med våld i nära 
relationer 
(VINR)/hedersrelaterat 
våld och förtryck

Genomförd översyn Översyn av aktuella 
handlingsplaner kring 
VINR inom berörda 
verksamheter

Fokusområde 5: Ledning, styrning och organisation

Långsiktiga Kortsiktiga mål Indikator för uppföljning Aktiviteter 2017
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mål
Ta ett samlat grepp 
kring 
kompetensutveckling i 
länsdelen

Framtagen 
kompetensutvecklingsplan

Framtagande av en 
samordnad 
kompetensutvecklingsplan 
inom psykisk hälsa för 
länsdelen 
(Utifrån samtliga 
ovanstående aktiviteter 
markerade med *)

Utred 
utvecklingsmöjligheter 
inom området psykisk 
hälsa i länsdelen

Genomförd fördjupad 
analys, med slutrapport 
inkl. uppföljning av 
tillgänglig statistik kring 
psykisk hälsa

Fördjupad analys av ett 
antal identifierade behov 
och utvecklingsområden
(Utifrån samtliga 
ovanstående aktiviteter 
markerade med **)

Förbättra 
förutsättningar 
för att stärka 
psykisk hälsa 
och behandla 
psykisk ohälsa

Säkerställa giltighet, 
kännedom och 
efterlevnad av 
befintliga 
överenskommelser. 

Genomförd översyn a 
överenskommelse etc

Genomför en översyn av 
befintliga 
överenskommelser, 
rutiner och 
handlingsplaner
(Utifrån samtliga 
ovanstående aktiviteter 
markerade med ***)

Samverka i 
kring psykisk 
hälsa i 
länsdelen 

Tillskapa en 
samverkansstruktur 
för berörda aktörer i 
Sydnärke. 

Tillskapad och fungerande 
samverkansstruktur

Formerna för samverkan 
samt ansvariga aktörer 
utöver länsdelsgruppen 
diskuteras under planerad 
kick-off i november 2016.

Syftet med 
samverkansstrukturen är 
primärt genomförande, 
uppföljning och utveckling 
av handlingsplanen för 
psykisk hälsa 

Uppföljning av planen
SKL ansvarar för uppföljning av överenskommelsen via en sammanställning av huvudmännens 
arbete på länsnivå avseende användning av medel, analys av lokala behov, handlingsplaner på 
kort och lång sikt och indikatorer för att mäta utveckling. Denna rapporteras till 
socialdepartementet senast den 31 jan 2017.

I Sydnärke är det Länsdelsgruppen som ansvarar för uppföljning av handlingsplanen, vilka i sin 
tur utarbetar en struktur för implementering och genomförande av handlingsplanen. 

Arbetet med handlingsplanen ses som en process enligt SKL:s styrsnurra för utveckling och 
förbättring, där framtagandet av handlingsplanen ingår i den första delen: 
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Ordlista och förklaringar
Här följer en ordlista med definitioner och förklaringar av olika förkortningar, begrepp och 
arbetsmetoder: 

APÖ Allmänpsykiatrisk öppenvård
Barnkonventionen Bestämmelser om barns rättigheter 
BBIC Barnets behov i centrum
Beardslees Preventiv metod för barn till föräldrar med psykisk sjukdom
BUSA Barn och Unga Som Anhöriga – projekt finansierat av 

Folkhälsomyndigheten för att samordna ett utvecklingsarbete för stöd 
till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro 
län.

BVC Barnavårdscentral
DBT Dialektisk beteendeterapi
Delaktighetsmodellen Arbetssätt som stärker brukarens egenmakt och främjar en jämlik dialog
Disa-projektet Din inre styrka aktiveras, metod för flickor i åttonde klass med syfte att 

konkret bryta negativa beteendemönster
ELSA Elevhälsodatabas
FaR Fysisk aktivitet på recept
FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande 
FINSAM Finansiell samordning
FREDA Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot 

våld i nära relationer
Första hjälpen Första hjälpen till psykisk hälsa, utbildningsprogram avsett för 

allmänheten
HBTQ Samlingsnamn homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera 

uttryck och andra identiteter
IBIC Individens behov i centrum
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IP Integrerad psykiatri, behandlingsprogram för personer med svåra och 
kroniska psykiatriska sjukdomar

IVA Intensivvårdsavdelning
Kolada Kommun- och landstingsdatabasen
LHU Enkätundersökningen Liv och hälsa ung som genomförs bland unga i åk 

7, åk 9 samt år 2 på gymnasiet.
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
MHV Mödrahälsovård
MVC Mödravårdscentral
NASP Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
NR Nationella riktlinjer
NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa
PTSD Posttraumatiskt stressyndrom
Seniorkraft Samverkansmodell för att stärka äldres hälsa och förlänga den tredje 

åldern
SIP Samordnad individuell planering
SKL Sveriges kommuner och landsting
VINR Våld i nära relationer
ÄBIC Äldres behov i centrum
ÖK Överenskommelse
ÖLIF Örebro läns idrottsförbund

Referenser
Socialdepartementet 2012, PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk 
ohälsa 2012-2016

Socialstyrelsen 2013, Nationell utvärdering av vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni

Socialstyrelsen 2015, Nationell brukarundersökning; vad tycker de äldre om äldreomsorgen 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2012, En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa inom Sveriges kommuner och landsting, kongressperioden 2012-2016

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 
2016, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna jämförelser folkhälsa 2014

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna jämförelser beroende och missbruk 2015

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd 2015

Hemsidor 
SKL 2016-06-27: http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa.229.html 

SKL , väntetider i vården, vantetider.se
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SKL 2016-07-31: 
http://skl.se/download/18.5b6ae0cd1533b4397fa124a/1457005542820/Analysseminarium_overren
skommelsen_2016.pdf

Bilagor
Se bifogade bilagor enligt nedan:

1. Sammanställning av behovsinventering- låsas
2. Statistiskt underlag för analys - pdf
3. Ifylld enkät från inmatningsverktyget – bifogas när vi enats om handlingsplanens innehåll
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Fokusområden folkhälsoteamets verksamhetsplan – förslag
Lekebergs kommun 2017

Länsdelsnivå
Barn och unga

 BUSA – projektet; spridning 
 ANDT- projekt 2017-2019, SAMSYD; projektledning och styrning?
 Kvalitetsutveckling Familjecentraler; implementering av självvärderingsinstrument
 Barnkonventionen i kommunal verksamhet; kompetensutveckling
 ELSA (elevhälsodata); spridning och analys
 Liv & hälsa ung 2017; spridning och analys
 Sydnärke ungdomsråd; projektledning

Äldre
 Hälsofrämjande hembesök – utveckling av arbetsmetoden
 Seniorfestival/fallkampanjsvecka; samordning

Övergripande
 ”Vi måste prata…”; Länsdelskonferens psykisk hälsa 
 Handlingsplan psykisk hälsa; samordning utifrån ev. fortsatt uppdrag?
 Implementering av nationell/regional ANDT-strategi; samordning av samverkansforum 
 Flyktingguide – styrning 
 Folkhälsan i korthet; uppdatering och spridning av lokala folkhälsodata

Lekebergs kommun

Barn och unga
 BUSA – projektet; stöd i framtagande av handlingsplan, implementering samt utvärdering

Äldre

Övergripande
 Hälsans stig – utveckling av stigen samt utegym (aktiviteter?)
 VINR
 Trygghetsvandringar - samordning
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