
 
 

 

 

Nyhetsbrev från Sydnärke folkhälsoteam 
Nr 17, mars 2017 

Sydnärke 

Gällande folkhälsoavtal sträcker sig fram till den sista april 2017. Under 2016 har företaget Apel 

genomfört en utvärdering av dessa avtal. I denna framkom bland annat att det råder samsyn kring att 

avtalen och folkhälsoteamen ska vara kvar. Region Örebro län har nu delgett kommunerna en 

avsiktsförklaring angående nya avtal, med hänsyn till synpunkter från utvärderingen. Även förslag till 

nya avtal för perioden 2017-2019 processas. Målet är att kommande avtal ska bygga på den 

Regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) och den regionala kommissionen för jämlik hälsa.  

Under presentationen av den nya nationella ANDT-strategin som hölls förra året fanns många 

representanter från södra länsdelen på plats. I de diskussioner som fördes framkom att det finns ett 

behov av samverkan kring ANDT-frågorna i länsdelen, främst utifrån att de resurser som finns för det 

ANDT-preventiva arbetet är små, och att det är ett tvärsektoriellt arbete som behöver involvera flera 

aktörer. Behovet av samverkan framkom också inom det förberedande projektet ”Fråga dom som 

vet – ungas delaktighet i ANDT-prevention”. Nu har ANDT-samordnare/ANDT-ansvariga från 

respektive kommun, tobaks- och alkoholhandläggare, polis och elevhälsopersonal från Alléskolan 

enats i SAMSYD – en samverkansgrupp för ANDT-prevention i Sydnärke. Arbetet samordnas av 

folkhälsoteamet, och kommer under 2017 att fokuseras på insatser för att minska tobaksbruket 

bland barn och unga. Gruppens övergripande syfte är att omsätta den nationella och regionala 

ANDT-strategin i konkreta åtgärder som når kommunernas invånare.  

Askersund 

Sydnärkes utbildningsförbund tog under 2016 initiativet till att starta upp ett ungdomsråd i Sydnärke, 

och gav folkhälsoteamet i uppdrag att samordna planeringsarbetet och skriva en ansökan till MUCF 

(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). MUCF har nu beviljat ca 115 tkr för att 

arrangera ett antal möten mellan beslutsfattare och unga under 2017. Arbetet startade med en 

kickoff den 2 mars, där elevrådsrepresentanter från högstadieskolorna i Askersund, Hallsberg och 

Laxå samt elever från Alléskolan mötte rektorer, förvaltningschefer samt förtroendevalda. 

Ordförande från Sveriges ungdomsråd, Gabriel Johansson,  fanns på plats för att inspirera och 

vägleda i det fortsatta arbetet.  

Hallsberg 

Stratsys är ett molnbaserat verktyg för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning som i nuläget 

används i Lekebergs och Laxå kommun. Även Hallsbergs kommun kommer under året att övergå till 

Stratsys, och har redan nu påbörjat arbetet med att integrera folkhälsoperspektivet i ordinarie 

styrning och ledning genom att se över målsättningar och indikatorer för folkhälsoarbetet och 

specifikt det ANDT-preventiva arbetet.   



 
 

 

Kumla  

BUSA står för barn och unga som anhöriga, och syftar till barn som har föräldrar med en problematik 

grundad i missbruk och/eller psykisk ohälsa. Länsstyrelsen i Örebro län har beviljats medel för ett 

treårigt projekt i syfte att uppmärksamma och erbjuda stöd till dessa barn. Arbetet har samordnats 

av folkhälsoteamet i västra länsdelen, men riktar sig mot hela länet. Kumla kommun har valt att gå in 

i projektet som pilotkommun under 2017. IFO (individ- och familjeomsorgen) är drivande i arbetet, 

med fokus på familjeenheten, socialpsykiatrin och vuxenenheten som aktiva parter. I nuläget 

fokuseras arbetet på kartläggning genom en enkät till medarbetare samt fokusgruppsintervjuer, 

vilket ska ge underlag för framtagandet av en handlingsplan.  

Laxå 

Samverkansprojektet Flyktingguider i Sydnärke startade hösten 2015 och syftar främst till att skapa 

möten mellan nyanlända och personer som är väl etablerade i det svenska samhället. Folkhälsoteamet 

har under hösten 2016 haft uppdraget att utvärdera projektet. Slutsatsen är kortfattat att alla 

inblandade parter generellt är mycket positiva till projektidén och grundmetoden, och att samverkan 

har fungerat bra. Däremot uppfattas styrning och ledning som otydlig, och det saknas samsyn kring 

projektets målsättning och arbetsmetod. (För mer info kontakta Ingela Fredriksson för att ta del av 

slutrapporten i sin helhet.) Med anledning av det som framkommit i utvärderingen har flera stora 

förändringar genomförts för projektets fortsättning under 2017, bland annat har 

projektorganisationen strukturerats om, rollerna har definierats och en nyrekryterad projektledare 

placeras i folkhälsoteamet i syfte att nå en bredare förankring och implementering i kommunerna.  

Lekeberg  

Örebro läns idrottsförbund och SISU idrottsutbildarna testade framgångsrikt konceptet ”boostning” 

under förra året, då verksamheten flyttades ut till en särskilt uppmärksammad kommun under en 

vecka. På efterfrågan av kultur- och fritidschefen pågår nu planeringen för att ”Boosta Lekeberg” 

under året.  

Viktiga datum att skriva in i kalendern  

19 maj  ”Vi måste prata…”- perspektiv på psykisk hälsa, länsdelskonferens folkhälsa Sydnärke  

Personal 

Sandra Larsson, som tidigare haft tidsbegränsade anställningar inom teamet, har nu en 

tillsvidaretjänst utifrån att Lisen Tang Kempe kommer fortsätta på den tjänst inom Örebro kommun 

som hon provat under sin tjänstledighet. Vi önskar Lisen varmt lycka till! Ingela Fredrikssons tjänst är 

förlängd under hela 2017, och vi har också rekryterat en ny medarbetare, Jennifer Stoor, som i första 

hand kommer arbeta med projektet Flyktingguider i Sydnärke som finansieras av Länsstyrelsen under 

2017. Välkomna, vi är så glada att ha er med!  

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

Hanna Hansson, folkhälsoutvecklare  0585-488 47  hanna.hansson@lekeberg.se 
Sandra Larsson, folkhälsoutvecklare                                 0585-489 26 sandra.larsson@lekeberg.se 
Ingela Fredrikson, folkhälsoutvecklare  0585-488 38  ingela.fredriksson@lekeberg.se 

Jennifer Stoor, folkhälsoutvecklare   0585-489 51 jennifer.stoor@lekeberg.se 

Maria Ståhl, hälsoutvecklare/samordnare, ÖLIF  019-17 55 11 maria.stahl@olif.se 
Fredric Welander, utvecklingsledare barn och unga, RÖL                           0702-522 632  fredric.welander@regionorebrolan.se 
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