
 
 

 

 

Nyhetsbrev från Sydnärke folkhälsoteam 
Nr 8, april 2015 
Övergripande för Sydnärke 
Den 10 april hölls ett länsdelsgemensamt integrationsseminarium i Hallsberg. Temat för 
dagen var ”Flyktingguide – en väg in i samhället”. Syftet med dagen var dels att presentera 
konceptet Flyktingguide och Sydnärkes projektansökningsidé, och dels att tillvarata olika 
aktörers förslag och idéer kring arbetsområdet. Avsikten är att göra en gemensam ansökan 
till Länsstyrelsen om medel för att etablera arbetssättet med Flyktingguider i Sydnärkes 
kommuner under 2015-2016. På seminariet närvarade ca 80 personer, tjänstemän, 
förtroendevalda och representanter från civilsamhället med intresse av integrationsfrågor. 
Initiativtagare till dagen var integrationsgruppen i Sydnärke, som består av 
integrationssamordnare/motsvarande från respektive kommun och representanter från 
folkhälsoteamet.  
En flyktingguide är en person som är etablerad i det svenska samhället, och som fungerar 
som en ”språkvän” till en nyanländ. Konceptet grundar sig i tanken att många invandrare har 
bott i Sverige i tiotals år utan att ha besökt ett ”svenskt” hem, och att det är i människors 
möten som integrationen sker.  

Askersund 
I Askersund anordnades den 23 mars en utbildningsdag för KPR/RFF (kommunala 
pensionärsrådet samt rådet för funktionshinderfrågor) kring konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning. Deltagarna fick lära känna konventionens innehåll, 
och diskuterade bl.a. hur deras respektive organisation arbetar med konventionen idag. 
Frågan om bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering lyftes också. 

Hallsberg 
Nu har även Hallsberg en familjecentral i enlighet med den nationella strategin för 
föräldrastöd. Familjecentralen finns belägen i västra skolan.  BVC, MVC (BMM), öppna 
förskolan samt socialtjänstens familjeteam samverkar i lokalerna. Den officiella invigningen 
av familjecentralen äger rum 4 maj kl 10:00.  
En familjecentral är en verksamhet som riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras 
barn. Den är hälsofrämjande, stödjande samt generellt och tidigt förebyggande. En 
familjecentral bör minst innehålla mödra- och barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänstens inriktning mot förebyggande arbete. 
 

Kumla  
Från socialförvaltningen i Kumla har folkhälsoteamet fått ett uppdrag kring äldres hälsa, 



”Tankar om tillvaron”. Det bygger på resultat från den nationella undersökningen ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen”.  Projektet innehåller två delar, en del där de lokala 
resultaten från undersökningen analyseras, och en kvalitativ del där 12 intervjuer har 
genomförts med äldre personer som har insatser från hemtjänsten. Syftet är att få mer 
förståelse för äldres upplevelse av hälsa, oro och ensamhet samt att ta fram ett kunskaps- 
och diskussionsunderlag för kommunens fortsatta förebyggande arbete.  

Laxå 
I samband med att KS fattade beslut om att revidera det lokala folkhälsoarbetet fick 
Sydnärke folkhälsoteam i uppdrag att ta fram ett välfärdsbokslut. Detta bokslut är ett 
beslutsunderlag med en statistisk genomgång av demografiska förutsättningar, indikatorer 
som har hög relevans för folkhälsan samt exempel på hälsoekonomiska resonemang. Den 1 
april hölls en workshop i kommunledningsgruppen med utgångspunkt i välfärdsbokslutet 
och den samlade erfarenheten av Laxå kommuns verksamhet som ledningen besitter. 
Workshopen resulterade i ett antal föreslagna prioriterade målområden inom det fortsatta 
folkhälsoarbetet: Föräldrastöd, hälsofrämjande skolutveckling samt hälsosamt åldrande. 
Stort fokus lades också på möjligheter och svårigheter med att följa utvecklingen och mäta 
folkhälsa på kommunnivå.  

Pilotprojektet Seniorkraft som syftar till att främja ett hälsosamt åldrande i samverkan med 
primärvården och civilsamhället är nu utvärderat. Om intresse finns för att ta del av de 
samlade erfarenheterna kring detta ber vi att ni kontaktar folkhälsoteamet!  

Lekeberg  
En framtidsverkstad med fokus på familjecentralens utveckling hölls i mitten av mars. 
Deltagande var representanter från alla involverade aktörer; BVC och BMM från Capio 
vårdcentral, samverkansparten Svenska kyrkan samt socialtjänstens inriktning mot 
förebyggande arbete och övriga kommunrepresentanter. Syftet var att skapa en samsyn 
kring nuläge och önskat läge i framtiden.  
Framtidsverkstaden inleddes med en föreläsning från Föreningen för familjecentralers 
främjande, där fokus lades på familjecentralen som hälsofrämjande arena. Därefter följde en 
genomgång av aktuella överenskommelser och avtal. Själva verkstaden genomfördes i 
strukturerade diskussionsformer, och behandlade främst vad som krävs för att skapa en 
familjecentral utifrån den nationella strategin för föräldrastöd, t.ex. en anställd 
förskolepedagog och samlokalisering.  

Bea Scherp, folkhälsostrateg   0585-489 52 bea.scherp@lekeberg.se 
Lisen Tang Kempe, folkhälsopedagog  0585-489 51 lisen.kempe@lekeberg.se 
Hanna Hansson, folkhälsopedagog   0585-488 47  hanna.hansson@lekeberg.se 
Sara Gustavsson, folkhälsopedagog barn och unga  0585-487 24 sara.gustavsson@lekeberg.se 
Maria Ståhl, vik. hälsoutvecklare/samordnare, ÖLIF  019-17 55 11 maria.stahl@olif.se 
Fredric Welander, utredningssekreterare barn och ungdom, RÖL           0702- 522 632  fredric.welander@regionorebrolan.se 
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