
Kallelse 2019-11-04

Folkhälsoutskottet
Tid Plats
08:00-10:00 Trollkarlen

Övriga
Bea Scherp
Monica Skantz, förvaltningschef Kultur- och bildning
Ann-Mari Gustafsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Gustav Olofsson, kommundirektör
Linda Kirrander, utredningssekreterare

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

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

dofter.

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Berth Falk (S), vice ordförande
Håkan Söderman (M), 2:e vice ordförande
Johan Niklasson (C)
Jonas Hansen (KD)
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Kallelse 2019-11-04

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

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

Förslag till beslut

xx väljs till justerare.
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2 – Tema: Hälsosamt åldrande, del 3: 
Diskussion 

Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning

Ett av Lekebergs fokusområden i folkhälsoarbetet är Hälsosamt åldrande. Vid föregående 
Folkhälsoutskott hölls en dragning från respektive förvaltningen kring hur det främjande arbetet ser 
ut i dagsläget. Vid detta tillfälle diskuterar vi behov av ytterligare insatser och vad som är nästa 
steg.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Hälsosamt åldrande - socialförvaltningens presentation till FHU 190902
 Info Folkhälsoutskottet
 Hälsosamt åldrande - kultur- och bildningsnämndens presentation till FHU 190902
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3 – Information från folkhälsoteamet Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning

Korta informationspunkter från folkhälsoteamet:

 Boosta Lekeberg 2020 - förslag från Örebro läns idrottsförbund.
 Personalförändringar i teamet.

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.
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4 – Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2020 
(KS 19-710)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för folkhälsoutskottet 2020.

Följande mötestider föreslås:
Måndag 16 mars, kl. 08.00-10.00
Måndag 11 maj, kl. 08.00-10.00
Måndag 14 september, kl. 08.00-10.00
Måndag 16 november, kl. 08.00-10.00

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 16 mars, kl. 08.00-10.00
Måndag 11 maj, kl. 08.00-10.00
Måndag 14 september, kl. 08.00-10.00
Måndag 16 november, kl. 08.00-10.00

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för Folkhälsoutskottet 2020
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5 – Information från specifika 
samverkansrådet folkhälsa 

Föredragande Berth Falk 

Ärendebeskrivning

Berth Falk ger information från specifika samverkansrådet för folkhälsa. 

Förslag till beslut

Folkhälsoutskottet lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll specifika samverkansrådet för folkhälsa 2019-09-13
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6 – Avstämning folkhälsoavtal Föredragande Bea Scherp 

Ärendebeskrivning

Handlingar kommer.

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

undertecknad
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Tema: Hälsosamt åldrande, del 
3: Diskussion

2
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Hälsosamt åldrande 
Socialförvaltning
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Lite repetition…

Vad menar vi med hälsosamt åldrande?

“Healthy ageing is the process of 
developing and maintaining the functional ability 

that enables wellbeing in older age.”
   (WHO)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Fyra hörnpelare för hälsosamt åldrande

GODA MATVANORFYSISK AKTIVITET

SOCIAL SAMVARO MENINGSFULLHET
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

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

v Fjärde åldern: när man är beroende av andra för att klara sin vardag

ØBefintliga insatser utifrån rådande behov
ØFörebyggande och främjande insatser
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Uppdrag
v Lagstiftningar
v Politiska mål
v Socialnämndens värdegrund

Verksamhetsområden:

§ Individ- och familjeomsorg
§ Hälso- och sjukvård
§ Särskilda boenden
§ Hemtjänst
§ Anhörigstöd

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna 
välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga 
förhållanden och ha en aktiv och 
meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra”.

      SoL 5 kap. 4§
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

 Hemrehab och Dagrehab

v Målfokuserad träning i hem/närmiljö, grupp
v Snabb och trygg rehabilitering, aktuell sjukdomsbild
v Tänja på gränserna för individens förmågor

Aktiviteter på boenden 
T.ex. gymnastik, promenader, cykel
v Bibehålla och stimulera de fysiska förmågorna

FYSISK AKTIVITET GODA MATVANOR

Kostombud
v Planerar och organiserar mindre måltider 
v Dialog med måltidsenheten

Gläntan 
v En plats för måltider, för de med demenssjukdom 

Rehabiliterande insatser
v På inrådan av arbetsterapeut/sjukgymnast

Leverans av matlådor
v Hemtjänst
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

MENINGSFULLHETSOCIAL SAMVARO

Värdinnor
v Skapar social gemenskap

Social mötesplats
v Mötesplats med olika teman för alla äldre

Aktivitetsombud
v Planerar och organiserar aktiviteter på boendena
      (bl.a. utifrån levnadsberättelser)

Besök av civilsamhället
v Musik, fika, andakt

Kunna bo kvar hemma så långt det är möjligt, få tillgång till 
god vård och omsorg vid behov
v Hemtjänst (vård, omsorg, service), leverans av matlådor, 

bostadsanpassning, fixarservice

Få tillgång till/vara delaktig i aktiviteter, social samvaro
v Aktiviteter på boendena, särskilda evenemang, föreningsliv

Veta att det finns plats och omsorg på SÄBO vid behov
v Permanent boende, korttidsboende

Stöd till/för anhörig
v Växelvård på boende, demensdagvård, anhörigträffar/cirklar

Individuell upplevelse 
(KASAM, och trygghet)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Utvecklingsområden

ü Uppdrag: Handlingsplan för framtidens socialnämnd

v Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
     för att öka det friska och minska kostnader för vård och omsorg

v Samverkan  
      för att knyta tillitsfulla relationer som skapar mervärde för våra äldre

v Välfärdsteknik 
     skapa förutsättningar ökad självständighet och trygghet
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Tack!
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Folkhälsa 
Allmän platsmark och infrastruktur
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Stadsplanering, byggnation och drift

• Framkomlighet och tillgänglighet
• Närhet till naturen – parker, planteringar, skogsområden m.m.
• Platser för aktiviteter – planerade och spontana
• Möjligheter till kollektivt resande
• Var byggsmart – trösklar, dörrbredd, handtag, balkong o uteplats 

m.m.
• Trygghet – belysning, rätt placering
• Blanda gammal och ung ?  ….. eller inte?
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2019-09-02

Kultur- och bildningsförvaltningen
Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande? Hur arbetar vi för att få äldre 
oberoende och självständiga?

 Biblioteket är en mötesplats. Möjlighet att få tips och låna både 
facklitteratur och skönlitteratur.

 Utställningshall i biblioteket.
 Anordnar arrangemang för alla åldrar (t.ex. författarbesök)
 Tillhandahåller s.k. Daisy-spelare och talböcker. (infobroschyr)
 Dagstidningar tillhandahålls från kl. 8 alla vardagar
 Utlåning av läsglasögon och förstoringsglas
 Erbjuder regelbundet Datastuga på biblioteket (digital delaktighet)
 S.k. minipris (gratis eller kraftigt reducerat pris) för handikappföreningar 

och pensionärsföreningar när de bokar och hyr våra lokaler 
(möteslokaler, idrottslokaler)

 Motionsspår i Mullhyttan och Fjugesta (Bergaskogen med s.k. utegym)
 En viktig tjänst vi vill jobba med är ”Boken kommer”
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Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2020

4

KS 19-710
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Tjänsteskrivelse 2019-10-28 1 (1)

Dnr: KS 19-710

   

Tjänsteskrivelse – Sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2020

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram sammanträdestider för 
folkhälsoutskottet 2020.

Följande mötestider föreslås:
Måndag 16 mars, kl. 08.00-10.00
Måndag 11 maj, kl. 08.00-10.00
Måndag 14 september, kl. 08.00-10.00
Måndag 16 november, kl. 08.00-10.00

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet antar följande mötestider för 2020:

Måndag 16 mars, kl. 08.00-10.00
Måndag 11 maj, kl. 08.00-10.00
Måndag 14 september, kl. 08.00-10.00
Måndag 16 november, kl. 08.00-10.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Linda Kirrander

Handläggare
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Information från specifika 
samverkansrådet folkhälsa
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 www.regionorebrolan.se 

Postadress
Region Örebro län

Regional utveckling
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro

Tel: 019-602 70 00
Organisationsnummer: 232100-0164

 

Tjänsteställe, handläggare Datum Sekreterare 

Specifika samverkansrådet för folkhälsa  2019-09-30 Linnéa Hedkvist  

 
Protokoll specifika samverkansrådet för folkhälsa 
Tid: Fredag den 13 september 2019 kl 13.00‐16.00  

Plats: Linden, Eklundavägen 1, Örebro  

 

Vid protokollet  

 

Linnéa Hedkvist 

Sekreterare 

 

Justerat: 2019‐09‐30 

 

Behcet Barsom     Veronica Wallgren 

Ordförande       Justerare  

 

Närvarande ledamöter: 
Hans Sedström  Askersunds kommun 
Kent Gustafsson Degerfors kommun 
Veronica Wallgren Hallsbergs kommun 
Annalena Järnberg Hällefors kommun 
Martin Hårsmar  Karlskoga kommun 
Annica Sjöqvist  Kumla kommun 
Nils Olof Tivemyr Laxå kommun 
Berth Falk  Lekebergs kommun 
Mathz Eriksson  Lindesbergs kommun 
Ronnie Edvardsson Ljusnarsbergs kommun 
Tom Rymoen  Nora  kommun 
Per-Åke Sörman Örebro kommun 
Kristin Lundström Örebro läns bildningsförbund 
Unnur Tryggvadottir Örebro läns idrottsförbund 
Behcet Barsom  Region Örebro län 
 
Närvarande ersättare: 
Siv Ahlstrand  Askersunds kommun 
Bella-Maria Kronman Hällefors kommun 

 

Övriga närvarande:  
Ingmar Ångman  Region Örebro län  
Anna Jakobsson Region Örebro län 
Linnéa Hedkvist  Region Örebro län 
Marie Cesares Olsson Region Örebro län, punkt 6 
Jonas Karlsson,    Örebro kommun, punkt 6 
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1. Mötet öppnades  

Ordförande Behcet Barsom hälsade de närvarande välkomna till dagens möte.  

 

2. Val av justerare utöver ordförande 

  Veronica Wallgren utsågs till justerare.  

 

3. Godkännande av dagordning 

  Förslaget till dagordning godkändes.  

 

4. Föregående mötes protokoll 

Protokollet från föregående möte den 17 maj lades till handlingarna. 

 

5. Aktuella frågor inom folkhälsoområdet 

Cherries och Vinnova‐projekt 

Ingmar Ångman informerade om två aktuella projekt med koppling till 

folkhälsoarbetet och det civila samhället: 

 Projekt Cherries  (Constructing Healthcare Environments through 

Responsible Research Innovation and Entrepreneurship Strategies).  

Medel har beviljats från EU‐programmet Horizon 2020 ‐ Societal grand 

challange Health, demographic change and wellbeing. I projektet vars syfte 

är att fördjupa metoder för samverkan hälso‐ och sjukvård och det civila 

samhället ingår förutom region Örebro län även Murcia (Spanien) och 

Cypern. Zentrum für Soziale Innovation i Österrike är koordinator. Projektet 

ska starta i januari 2020 och pågå i tre år. Utvecklingsledare från välfärd och 

folkhälsa kommer att vara projektledare på ca 35 %. Deltagare i övrigt är 

närsjukvårdsområde väster och stiftelsen Activa.  

 

 Vinnovaprojekt steg 2 ”Vidareutveckling av samverkansformer och 

överenskommelser mellan offentlig sektor och civilsamhälle”. En 

vidareutveckling av steg 1 som i västra länsdelen handlat om samverkan 

mellan Möckelnföreningarna och närsjukvården. Bakgrunden är de stora 

utmaningar som offentlig sektor står inför och att man behöver hitta 

alternativa arbetssätt. Civilsamhället kan vara ett möjligt komplement till 

offentlig sektor och då krävs strukturer för samverkan. I steg 1 har 

kartläggning av “välfärdsluckor” samt synergiverkstäder genomförts. LISA 

informationsportal och nätverk har byggts upp. Under hösten pågår 

förberedelsearbete för att ta fram en ansökan för steg 2 som lämnas in till 

Vinnova våren 2020 av Region Örebro län. Detta projekt ska omfatta fler 

kommuner i Örebro län och hittills har fyra kommuner anmält deltagande i 

projektet.  
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       Mötesplats Social hållbarhet 

Linnéa Hedkvist informerade om att Örebro kommun och Region Örebro län 

tillsammans med Folkhälsomyndigheten och SKL arrangerar den årliga 

konferensen för Mötesplats Social hållbarhet i Örebro den 12‐13 maj 2020.  

Planerat tema är (ungefär): Platsens betydelse för folkhälsa, det goda livet och 

social hållbarhet. En nationell referensgrupp finns bestående av olika 

myndigheter, kommuner, Riksidrottsförbundet m fl.  

För att skapa och hålla uppe intresse för konferensen kommer ett webbinarium 

att hållas den 15 oktober (förmiddag) som genomförs av Region Örebro län och 

Örebro kommun. I detta medverkar även forskare från Örebro universitet. 

 
6. Rapport från chefsgrupp folkhälsa  

Ingmar Ångman informerade om att chefsgrupp folkhälsa föreslår att den första 

uppföljningen av överenskommelserna för god, jämlik och jämställd hälsa hålls 

fredagen den 24 januari 2020, och att den hålls gemensamt för hela Örebro län, 

dvs för samtliga 15 parter samtidigt. Målgrupp är dels politiker, dels 

tjänstepersoner. Innehållet föreslås bli olika program för olika grupper och skilt 

åt i tid under dagen. Chefsgruppen har utsett en arbetsgrupp som arbetar med 

arrangemanget. Inbjudan kommer  så småningom. 

 

Specifika samverkansrådet beslutar att tillstyrka förslaget.  

 
7. Tema: Måluppfyllelse i skolan – prioriterat insatsområde i Handlingsplan  
för god, jämlik och jämställd hälsa.  Presentationer av verksamhet och insatser 
samt efterföljande diskussion.  

Marie Cesares Olsson inledde punkten med en presentation av området 

Måluppfyllelse i skolan utifrån underlag om vilka faktorer som påverkar 

måluppfyllelse i skolan, bl a elevundersökningarna ELSA och Liv och hälsa ung 

samt de risk‐ och skyddsfaktorer som påverkar.  

Forskning kring fyra olika områden med påverkan på måluppfyllelse redovisades; 

Läraren, undervisning och lärmiljö, skolans organisation samt yttre faktorer. 

Även samband mellan dessa olika områden samt godkända betyg utifrån Liv & 

hälsa ung redovisades.  

 

Olika lokala och regionala exempel på insatser som kan påverka måluppfyllelse i 

skolan presenterades: 

 

Förstärkt hembesök 

Marie Cesares Olsson redovisade det arbete som pågår med utökade 

hembesöksprogram på BVC i Örebro län (Kopparberg, Karlskoga samt 

Brickebacken och Varberga i Örebro). Arbetet innebär att fem ordinarie 

hembesök genomförs under barnets första 18 månader. Socionom från 

familjecentral deltar. I Karlskoga o Kopparberg  följer tandhygienist med vid ett 
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hembesök och i Örebro kallas barnen till Folktandvården enligt särskilt program 

för familjer i behov av utökat stöd (Viva tanden).  

   

  El Sistema 

Marie Cesares Olsson berättade om El Sistema, en musikrörelse som ger barn 

och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga 

tillsammans i orkester och kör. El Sistema finns som en ordinarie verksamhet i 

Örebro kommun vid två skolor och två förskolor. I Karlskoga kommun har ett 

treårigt projekt genomförts.  

 

  Dans för hälsa 

Marie Cesares Olsson redovisade arbete med interventionen ”Dans för hälsa” 

som finns som ordinarie verksamhet dels i Örebro kommun (Bara Dansa), dels i 

Karlskoga kommun (Dansa Pausa). Arbetet bygger på kravlös dans med fokus på 

rörelseglädje som riktar sig till flickor med lättare psykisk ohälsa. Utvärdering och 

forskning visar förbättrad självskattad hälsa, stärkt självtillit, minskad kroppsliga 

och emotionella stressrelaterade besvär, minskad trötthet och även minskad 

användning av smärtstillande läkemedel. 

Interventionen har utvecklats av forskaren Anna Duberg med stöd av UFC och 

Örebro universitet. En film om metoden från Folkuniversitetet Syd visades.  

  

  Aktivitetsplan kunskapslyft barn och unga 

Linnea Hedkvist beskrev samverkansdokumentet ”Kunskapslyft barn och unga 

2016 ‐ 2022”.  Samverkande parter är Region Örebro län, länets kommuner och 

Örebro universitet. I dokumentet anges följande områden för samverkan: 

1. Samtliga elever ska nå kunskapskraven i alla ämnen – ett övergripande mål 

2. Samtliga elever i Örebroregionen får det stöd de behöver och får tidiga 

insatser i sin kunskapsutveckling  

3. Undervisningen i Örebroregionen bedrivs med hög kvalitet  

4. Samtliga elever, sett utifrån ett genusperspektiv, i Örebroregionen ges 

samma förutsättningar att nå goda skolresultat  

5. Örebroregionens skolor har tillgång till behörig personal 

 

Kopplat till samverkansdokumentet finns en aktivitetsplan för perioden 2019 – 

2022. 

 

TABB – Tillsammans för alla barns bästa i Örebro län. 

Ingmar Ångman informerade om pågående arbete med TABB – Tillsammans för 

alla barns bästa i Örebro län, som är en del av aktivitetsplanen för Kunskapslyft 

barn och unga.  

Bakgrunden är att Örebro län behöver utveckla samordning och 

ansvarsfördelning mellan skola, socialtjänst och hälso‐ och sjukvård för att kunna 
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arbeta mer effektivt mot det växande behovet hos barn och unga. Under år 2017 

genomfördes en studieresa från Örebro län till Dundee i Skottland med syfte att 

närmare studera den skotska modellen kallad Getting it right for every child 

(GIRFEC). Ur detta studiebesök bildades en styrgrupp för att undersöka om den 

skotska idén om upplägg och organisation skulle kunna vara tillämpbart för 

Örebro län och i så fall hur detta utvecklingsarbete ska se ut.  

Två rapporter har tagits fram: TABB Rapport 1 som handlar om vad 

Skottlandsmodellen är och TABB Rapport 2 som handlar om behov och 

utmaningar.  

För närvarande kan kommunerna  skicka in önskemål om deltagande och 

idéförslag för pilotprojekt inom ramen för TABB. Region Örebro län kommer att 

stödja förändringsarbetet utifrån vissa kriterier. Pilotprojekten pågår under 

2020‐2021. 

 

Verksamhetsplan för kommunchefs‐ och regiondirektörsgruppen (KC/RD) 

2019/2020 

Linnéa Hedkvist informerade om att området ”Skolresultaten i hela regionen har 

förbättrats” är ett av fyra prioriterade områden för uppföljning i KC/RD‐gruppen. 

De processer som ska följas inom området är genomförandet och revidering 

av aktivitetsplan för samverkansdokumentet ”Kunskapslyft barn och unga 

2016‐2022” samt förstudien på GIRFEC  (”Skottlandsmodellen”). 

 

  Pulsprojekt 

Jonas Karlsson berättade om  hur fysisk aktivitet i form av sk pulsprojekt i skolan 

kan gynna måluppfyllelse. Det finns många studier som pekar på positiva 

samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat, men resultaten varierar 

beroende på studiedesign, elevpopulation och vilken form av fysisk aktivitet som 

undersöks. I Örebro län bedrivs pulsprojekt finns på skolor i samtliga fyra 

länsdelar. I Örebro och Laxå finns  etablerad samverkan kring rörelsesatsning i 

skolan mellan ÖLIF/SISU och kommunerna. En process pågår för att få med fler 

skolor i satsningen.  

Bara Dansa och Dansa Pausa bedrivs i Örebro resp Karlskoga kommun. Ett annat 

sätt att främja fysisk aktivitet i skolan är att bilda skolidrottsföreningar. Ett 

Rörelsenätverk har bildats  i samarbete mellan Region Örebro län, Örebro 

kommun, ÖLIF/SISU, Örebro universitet och Handelskammaren med syfte att 

öka rörelseförståelsen i samhället. En del i processen är att involvera fler 

kommuner i nätverket.  

 

  Bokstart 

Linnea Hedkvist berättade om Bokstart som är en satsning som på nationell nivå 

bedrivs av Kulturrådet. Bokstart  vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns 

(0‐3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling och intresse för 
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litteratur. Forskning visar att ett rikt språk ger fördelar i bland annat dagliga 

sociala relationer, i skolan för studieresultaten, i möjligheten ta del av det 

demokratiska samhälle som barnet växer upp i samt motverka utanförskap. 

I Örebro län innebär arbetet med Bokstart att ett regionalt språknätverk har 

bildats med representanter från Biblioteksutveckling Region Örebro län, förskola, 

folkbibliotek, barnhälsovården och Logopedin. Alla barn i Örebro län får en 

gåvobok från Barnhälsovården vid 8‐månaders‐besöket. Vid besök hos 

logopeden delas bibliotekskort ut. Utveckling sker av språk‐ och läsfrämjande 

familjecentraler. De kommuner som startar kommunala Språknätverk och de 

familjecentraler och bibliotek som vill arbeta fram en språk‐ och läsfrämjande 

modell får stöd av en regional bokstartspedagog 50% fr o m hösten 2019 .  

 

8. Frågor att lyfta till kommande möten 

Frågor som lyftes för kommande möten var följande: 

- Fördjupad genomgång av begreppet rörelseförståelse 

- Genomgång av de samverkansplaner som nu tas fram av parterna i 

överenskommelserna  

- Fördjupad genomgång av Skottlandsmodellen 

- Maria ungdom i Örebro län 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande Behcet Barsom tackade mötesdeltagarna för visat intresse och 

avslutade mötet. 
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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 firämjar 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 kommimema 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 Idrottsutbildama (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

www.regionorebrolan.se

Postadress

Region Örebro län
Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

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

Besöksadress

Ekfundavägen 1, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax:019-6027008

Organisationsnummer: 232100-0164
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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 samverkansstaT ikturen 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 OLEF/
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 OLIF/SISU och OLBF.

• 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 2018-05-011 o m 2023-12-31. Part får

säga upp överenskommelsen, hinan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp

www. regionorebrolan. se
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överenskommelsen anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala

samverkansrådet, eller dess fi-amtida motsvarighet.

RegjOn. Örebro län.
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Daniel Jansson Hammargren

Kommundirektör

www. regionorebrolan. se
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Laxå kommun
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Kommunstyrelsens ordförande
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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: l 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.

www. regionorebrolan. se
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