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Ärendebeskrivning 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist har inkommit med verksamhetsrapportering 2015 
i enlighet med avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län 
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Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
verksamhetsrapport för folkhälsoavtal 2015. 
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Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. 
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I NORA 
KOMMUN 
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Kommunledningskansliet 
Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist 

Postadress 
Nora kommun 
Tingshuset 

713 80 Nora 

Kommunstyrelsen 

Verksamhetsrapportering 2015 i enlighet med avtal om 
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län 

Bakgrund 
Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och 
Ljusnarsbergs kommun för perioden 2012 - 2016 slutit avtal med 
Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete. 
Avtalet innebär bl a att kommunerna åtar sig att aktivt använda 
samhällsplanering och kommunal verksamhet i arbetet för att främja 
befolkningens hälsa och motverka barnfattigdom, att prioritera 
insatser för att främja barns och ungdomars livsvillkor och 
levnadsvanor samt att verka för äldres hälsa med utgångspunkt i de 
fyra hörnpelarna för ett gott åldrande. Syftet med avtalet är att genom 
långsiktig samverkan mellan parterna främja en god och jämlik hälsa i 
befolkningen. 

Verksamhetsredovisning i enlighet med underlag 
• Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering 

och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i 
befolkningen och motverka barnfattigdom 

I kommunerna pågår olika aktiviteter och processer för att föra in 
länets folkhälsomål och kommunernas åtagande i folkhälsoavtalet i 
resp kommuns modeller för ledning och styrning samt 
verksamhetsplaner. Arbetet ska drivas via resp kommuns 
ledningsgrupp samt länsdelens kommunchefsgrupp i enlighet med 
dokument "Styrning, ledning och uppföljning folkhälsoarbetet i 
kommunerna i norra Örebro län 2012- 2015", se bilaga 1. 
Kommuncheferna har i sin roll som styrgrupp för folkhälsoteamet 
fastställt verksamhetsplan för 2014, se bilaga 2. Denna har även 
fungerat som verksamhetsplan under 2015. 

I Lindesbergs kommun har kommunstyrelsens utskott för stöd och 
strategi ett uttalat ansvar för att följa folkhälsoarbetet och teamet 
ingår i den strateggrupp som finns i kommunförvaltningen. 

Samtliga fyra kommuner deltar i SKL:s mötesplats för social 
hållbarhet och jämlik hälsa. Folkhälsostrategen är kommunernas 
kontaktperson. Folkhälsoteamet deltar också i SKL:s 
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tjänstepersonnätverk för medborgardialog samt i SKL:s nätverk för 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. 

I Hällefors, Ljusnarsberg och Nora pågår revidering av 
översiktsplaner och i Lindesberg arbete med fördjupad översiktsplan 
för Frövi. I Nora och i Lindesberg pågår arbete med att ta fram 
grönplaner. Folkhälsoteamet deltar på olika sätt i dessa processer, 
allt enligt uppdrag från kommunerna. Viktiga delar är dels underlag 
för social hållbarhet och jämlik hälsa, dels kunskaps- och metodstöd 
för att genomföra medborgardialoger. Teamet deltar också 
återkommande i de plansamverkansmöten som genomförs i resp 
kommun. Teamet har även deltagit i arbete kring en 
åtgärdsvalsstudie av järnvägen genom Hällefors. 

I Nora kommun har teamet under hösten 2015 samordnat en större 
webbaserad medborgardialog som underlag för översiktsplan, 
miljöplan och grönplan samt även tagit fram underlag för 
medborgardialog för arbetet med översiktsplan i Ljusnarsbergs 
kommun. 
I Nora kommun har under året ett omfattande dialogarbete 
genomförts av teamet, i samverkan med BMB och BKT samt 
Konstfrämjandet Bergslagens projekt ArtKod, med barn och vuxna för 
att ta fram plats och beskrivning av en ny lekplats i 
Dalsta/Stensnäsområdet. 

Teamet har genomfört BarnGIS-kartering av Frövi tätort i årskurs 4-6 
på Fröviskolan som ett underlag för arbetet med fördjupad 
översiktsplan Frövi. 

Folkhälsoteamet är på olika sätt delaktiga i de brottsförebyggande råd 
som finns i Hällefors, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun samt i 
Nora kommuns välfärdsråd. Under hösten/vintern 2015 har utredaren 
barn och unga tillfälligt fungerat som sammankallande i Lindesbergs 
kommuns geografiska BRA-grupper. Folkhälsostrategen fungerar 
som sekreterare i BRA Ljusnarsberg och Lindesberg. 
Folkhälsostrategen deltar också som tjänsteperson i Nora kommuns 
fullmäktigeberedning för välfärd samt i Lindesbergs 
kommunfullmäktiges målområdesberedning för demokrati och 
integration. 

I Nora kommun har folkhälsoutvecklaren fungerat som processledare 
i arbetet med att revidera handlingsplan mot våld i nära relationer. 

Folkhälsoteamet har under året deltagit i jämförelsenätverket "Att 
mäta det omätbara i folkhälsa/barnkonvention" som drivits av 
Karlskoga/Degerfors kommuner med stöd av Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf). 

Under perioden maj - december har en del av en tjänst (0,5) i teamet 
använts till att fortsätta det projektarbete som pågick under ett år 
2013-2014 med att arbeta fram långsiktiga strategier för att utveckla 
arbetet och tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) samt att motverka barnfattigdom i länsdelen. En 
sammanfattning av arbetet under 2015 finns i bilaga 3. 
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Folkhälsoteamet anlitas för att på olika möten och konferenser tala 
om teamets arbete och folkhälsoläget i kommunerna och länsdelen, 
under året bl a för Svenska kyrkan i Nora och Örebro universitets 
hälsoutvecklarprogram. Under 2015 har folkhälsoteamet tillsammans 
med kollegor i länet fungerat som referensgrupp för sex kommuner i 
nordvästra Skåne där vår organisationsmodell för samordnat 
folkhälsoarbete i Örebro län och norra länsdelen har fungerat som 
modell. 

Folkhälsostrategen har på uppdrag av Nora kommun ingått i 
chefsgrupp för specifikt samverkansråd folkhälsa, social välfärd och 
vård. 

Teamet har under året varit praktikplats för två studenter från Örebro 
universitets folkhälsoutvecklarprogram samt för en elev från ett 
gymnasium i Örebro 

• Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och 
levnadsvanor 

Folkhälsoteamet har sedan det bildades 2003 aktivt arbetat med 
barns goda livsvillkor och levnadsvanor och det arbetet fortsätter: 

Metod- och kunskapsstöd i kommunernas arbete med 
föräldraskapsstöd via t ex familjecentraler och samverkansgrupper 
och föräldraskapsstödsprogram. Utvärdering av familjecentralens 
verksamhet i Nora kommun. 

Metod- och kunskapsstöd i kommunernas arbete med 
hälsofrämjande skolutveckling genom utbildningar, föreläsningar och 
processarbeten i förskolor och skolort ex arbete med värdegrund, 
likabehandling och allas lika värde, samarbete förskola/skola och 
föräldrar, bl a föräldramötesmetoder, barnkonventionen samt resultat 
från Liv & hälsa ung osv. Under 201412015 har ett särskilt 
utvecklingsarbetet genomförts i Lindesbergs kommuns förskolor om 
samarbete förskola-föräldrar inkl utvecklingssamtalet. 

Länsdelsnätverk för förskola resp skola F-9 som drivs av 
folkhälsoteamet har under 2015 haft två träffar. Målgrupp är rektorer, 
förskolechefer och personal inom kommunernas förskolor och skolor. 

Deltagande, förläsningar och ansvar för ett par seminarier i samband 
med skolkonvent i länsdelen. 

De flesta av berörda verksamheter i länsdelen deltar i länsnätverk för 
gymnasieskolor och fritidsgårdar som samordnas av Region Örebro 
län. 

Metod- och kunskapsstöd i länsdelens stödverksamhet för överviktiga 
barn och deras familjer. 

I Lindesbergs kommun har folkhälsoteamet tillsammans med 
elevhälsan, IFO och kulturenheten inventerat och tagit fram underlag 
och strategier för förbättrad samverkan i kommunens förebyggande 



arbete bland barn och unga. Folkhälsoutvecklaren har tagit fram 
strategier och underlag för övergripande föräldrastöd i Lindesbergs 
kommun. Diskussioner har förts om hur teamet fr o m 2016 kan 
fungera som samordnare av det övergripande barn- och 
ungdomsarbetet i kommunen. 

4 

Teamet har under året lämnat yttranden över motioner i Lindesbergs 
kommun om "Ungdomens Hus" och "Demokratidag" för barn och 
unga. Teamet har också yttrat sig ang placering av ny högstadieskola 
i Lindesbergs stad. 
Utredare barn och unga har samordnat ett processarbete för 
utveckling av Lindesbergs kommuns fritidsgårdsverksamhet. 

I Hällefors kommun har folkhälsoutvecklaren fungerat som metodstöd 
för ett planerat killprojekt med fysisk teater. 

Folkhälsoutvecklaren och utredaren barn och unga har genomfört 
fokusgruppsintervjuer och enkäter som underlag för utvärdering av 
schemalags lunch som genomförts i skolår 4-9 vid 
Klockarhagsskolan, Hällefors. 

I Nora kommun deltar folkhälsoutvecklaren och strategen i en 
arbetsgrupp som har uppdraget att arbeta processinriktat med att ta 
fram ett förslag till kostpolitiskt program, Detta har under året 
inneburit dialog med anställda inom vård och omsorg om måltiderna i 
verksamheterna. Ett förslag till kostpolitiskt program har presenterats 
för kommunstyrelsens ledningsutskott under året. 

Se även beskrivning av projekt barnkonvention och barnfattigdom, 
bilaga 3. 

I Ljusnarsbergs kommun har folkhälsoteamet fungerat som metod
och kunskapsstöd och samverkanspart till det treåriga projekt 
"Framtidstro, hälsa och delaktighet" som kommunen t o m maj 2015 
genomförde med stöd av Region Örebro län. Folkhälsostrategen 
ingick i projektets styrgrupp och teamet deltog i den framtidsdag som 
anordnades för kommunens grundskolelever i januari 2015. 

I Ljusnarsbergs kommun har utredare barn och unga fungerat som 
metos- och kunskapsstöd till bildningschefen vid framtagande av plan 
för barnkonventionen. 

Under 2014 - 2015 arrangerade och genomförde folkhälsoteamet tre 
samverkansdagar för förbättrad samverkan kring barn och unga med 
deltagande från kommun, Region Örebro län och Örebro läns 
idrottsförbund. Arbetet har resulterat i handlingsplaner för stärkt 
samverkan. 

• Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor 

I Ljusnarsbergs kommun har det äldrepolitiska programmet reviderats 
under året. Folkhälsoteamet har ingått i arbetsgruppen för uppdraget. 

I Hällefors, Lindesbergs och Nora kommun har arbeten påbörjats 
med att ta fram övergripande äldreplaner. Folkhälsoteamet ingår i de 
arbetsgrupper som har uppdraget. 
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I Hällefors kommun har folkhälsoutvecklaren tillsammans med kollega 
från ÖLIF genomfört ett stort antal fokusgruppsintervjuer med 
personal, barn, äldre och anhöriga för att ta fram underlag till viktiga 
insatsområden inom och utveckling av kommunens äldreomsorg. 

I Nora kommun har arbete påbörjats med en äldreguide. 

I samband med den internationella äldredagen den 1 oktober har 
folkhälsoutvecklaren fungerat som metod- och kunskapsstöd i Nora 
kommun och som resusrs vid planering och anordning i 
Ljusnarsbergs kommun. 

• Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna 
organisationen 

Genom de ovan beskrivna aktiviteterna och aktiviteterna i länsdelen 
och i länet sker en kompetensutveckling för kommunernas och 
verksamheternas personal i det hälsofrämjande arbetet, men också 
genom utbildningar, föreläsningar, deltagande i och samordning av 
olika arbetsgrupper mm. Andra exempel är seminarier och 
konferenser för förtroendevalda och personal. 

• Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner 
och bokslut 

Ett utvecklingsarbete kring folkhälsa i bokslut har bedrivits under flera 
år i norra Örebro läns kommuner. På uppdrag av kommunerna har 
välfärdsbeskrivningar tagits fram som redovisar livsvillkor, 
levnadsvanor och hälsa för kommuninvånarna. 

· Folkhälsobeskrivningarna bygger dels på registerdata, dels på olika 
befolkningsundersökningar t ex Liv & Hälsa vuxen/Hälsa på lika 
villkor, Liv & Hälsa Ung, SCB:s medborgarundersökningar m fl. 
Teamet har också vid olika sammankomster deltagit för att 
presentera välfärdsbeskrivningarna. 

• samverkan inom ANDT-området 
Fr o m 2012 utser resp kommun i länsdelen resurspersoner i sina 
organisationer som fungerar som drogsamordnare, dvs som lokala 
kontaktpersoner för länssamordnaren och Samhällsråd T. Dessa 
personer ingår inte i folkhälsoteamet. 

• Samverkan med hälso- och sjukvården, ÖLIF med SISU 
ldrottsutbildarna, Örebro läns bildningsförbund, länsstyrelsen 
och Region Örebro län 

Folkhälsoteamet, ÖLIF, länsbildningsförbundet och representanter 
från Region Örebro län träffas regelbundet för avstämning av de 
insatser och aktiviteter som pågår i länsdelen samt lämplig 
arbetsfördelning, utifrån resp folkhälsoavtal, för samtliga parter. 
Under hösten 2015 har även länsstyrelsen och polisen involverats i 
detta nätverk. 

Samverkan med primärvården sker bl a genom 
föräldraskapsstödsarbetet (familjecentraler). 
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Folkhälsoteamet har under året deltagit i olika regionala grupper, t ex 
STD - länsarbetsgrupp, folkhälsostrateggrupp, 
folkhälsoutvecklarnätverk, Arena RÖP, referensgrupp för projekt 
Hållbart resande, länsnätverk Föräldraskapsstöd, regional 
fallkampanj och Demokratinätverket i Örebro län. 

• Diskussion om må/uppfyllelse utifrån dialogforums 
handlingsplan 

Med anledning av ny regionorganisation har inte dialogforum för norra 
Örebro län sammanträtt under året. Gemensamma frågor mellan 
kommunerna och regionen som berör avtalen har avhandlats i Örebro 
läns regionala samverkansråd. 

Ekonomisk redovisning för 2015 finns i bilaga 4. 

Linnea Hedkvist 
Folkhälsostrateg 



2012-06-01 /Linnea Hed kvist Bilaga 1 

Styrning, ledning och uppföljning folkhälsoarbetet i kommunerna i norra Örebro län 
2012 - 2015 

Styrdokument: 
• Nationella folkhälsomål 
• Folkhälsoplan Örebro län och andra regionala planer 
• Folkhälsoavtal 
• Kommunernas mål o planer 
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Resp. kommun integrerar länsmålen i länets folkhälsoplan i kommunernas styrdokument och 
kan därmed även fastställa lokala folkhälsomål. 

Gemensamma resurser: 
Via avtalet finns ett folkhälsoteam, bestående av folkhälsostrateg, folkhälsoutvecklare samt 
utredare barn och unga till kommunernas förfogande. 
Folkhälsostrateg och folkhälsoutvecklare är anställda av kommunerna (via Nora. kommun) 
medan utredare barn och unga är anställd av landstingets samhällsmedicinska enhet. 

Utöver detta finns lokala resurser för folkhälsoarbetet. Lindesbergs kommun har en 
drogsamordnarfunktion på halvtid vars uppdrag samordnas med folkhälsoteamets. 

Styrning och ledning av folkhälsoarbete och folkhälsoteam: 
Lokalt 
Resp. kommun arbetar utifrån avtal/folkhälsoplan samt integrerar mål för folkhälsoarbetet i 
kommuns styrdokument. 
Kommunernas ledningsgrupper kan ge specifika uppdrag till folkhälsoteamet. Uppdrag kan 
även ges av respektive förvaltning. I den mån uppdragen måste prioriteras görs denna 
prioritering av kommunens ledningsgrupp. 

Länsdelen 
Kommunchefsgruppen utgör styrgrupp och får regelbunden (minst 2 ggr per år) återkoppling 
av folkhälsoteamet hur arbetet fortlöper enligt folkhälsoplan och avtal. Tar även under hösten 
årligen ställning till och prioriterar gemensamma åtaganden och aktiviteter i form av en 
handlingsplan för folkhälsoteamet. 

Enligt avtalet ska kommunerna i länsdelen och landstinget säkerställa att det finns ett 
gemensamt dialogforum för utbyte av erfarenheter och uppföljning av regionala och lokala 
folkhälsomål. Till detta dialogforum adjungeras representanter för övriga parter som har 
folkhälsoavtal med ÖLL; ÖLIF med SISU idrottsutbildarna och Örebro läns bildningsförbund 
I dialogforumet utarbetas lokala handlingsplaner med uppföljningsbara mål för länsdelen. 

Uppföljning och utvärdering: 
Lokalt 
De lokala målen följs upp årligen på det sätt respektive kommun bestämmer. 

Länsdelen 
Kommunchefsgruppen och Dialogforum följer årligen upp den länsdelsgemensamma 
samverkansdialogen. 

Enligt avtalet ska kommunerna i länsdelen och landstinget gemensamt utvärdera insatser 
utifrån avtalet. Samhällsmedicinska enheten ska bidra med resurser för utvärderingen. 



Bilaga 2 

Verksamhets plan 2014, antagen av styrgruppen 2013.12.os 

Jämlik hälsa - social hållbarhet 

Samhällsplanering 

Barns och ungdomars 
livsvillkor och levnadsvanor Älc:Jres hälsa 

'~ 0 20 80+ 

Metod- och kunskapsstöd Uppföljning och utvärdering 

Utredningar Remissinstans Samverkan 

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 

Jämlik hälsa - social hållbarhet 

·• Fo'lkhälsomål i styrning och ledning 

• Lokala välfärdsbeskrivningar/bokslut med anal,Yser 
• biefolkningsundersökningar 

• Extem samverkan - ÖLL, ÖLJF, Ölbf, regionförroooet,. llän~ relsen 

,. Arrnngera och medverka i konferenser/ 
utbHdn'ingsdagar 

• Medborgardialog - Nora, styrning och ledning 

• Projekt Fritids- och föreningslivet - en arena för 
integration och hälsa tom 2014.12.31 

- deltagande i styr-och arbetsgrupp 

.• BRÅ-arbete - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg 

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 

8 



Samhällsplanering 

• Social hållbarhet och medborgardia'log 
- ÖP Hällefors, Ljusnarsberg och Nora 
- FÖP Lindesberg 

- Grönstrukturplaner Hällefors, Undesbeirg ocl1 Nlora 
- Projekt Säkra skolvägar Hällefors 
- Andra aktuella planprojekt 

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 

Barns och ungdomars 
livsvillkor och levnadsvanor 

• Hälsofrämjande skolutveckling HFSU, 
Hälsa - lärande - trivsel 

• Generellt föräldrastöd 
- familjecentraler Lindesberg, Nora 
- SAMBA, Ljusnarsberg 

• Nätverk förskola, skola, ungdomshälsa, 
(VIKTiga barn fritidsgårdar, gymnasiesl<Ol'!a) 

• Barn- och ungdomsdialog 

• Projekt barnkonvention och barnfaUigdom tom 2014-08-31 

• Projekt barn och unga Lindesberg {•sluttid?) 

• Projekt framtidstro Ljusnarsberg t0!1il 201s-06-3o 

- deltagande i styr-och arbetsgrupp 

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 20,14 
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Barns och ungdomars 
livsvillkor och levnadsvanor 

• Projekt Fritids- och föreningslivet - en arena för 
integration och hälsa tom 2,014.12.31 

- deltagande i styr-och arb.etsarupJ) 

• Liv & hälsa ung 2014 

• Psykisk hälsa 
- dansprojekl flickor Hä11efors, qusnarsberg, Nora 

• Goda matvanor och måltider 
- kostpolitiskt program Nora 

• ANDT i samverkan med drogsamordnare 

Fotkll\Mso.'Jeamel RQ!l'a Örebro län, 
20H 

l~~~~~-Ä-ld_re_s_h_å~·1s_a~~~~~ 

• Bygga strukturer i resp kommun för ett hälsosamt 
åldrande med utgångspunkt från teamets 
äldrerapport 2013 

• Goda matvanor och måUider 
- kostpolitiskt program j Nora 

• Fysisk aktivitet 
- samverkan ÖLIF 

• Social gemenskap 
- samverkan ÖLIF/Ölbf samt del lokala föreningslivet 

• Delaktighet/meningsfuUhet 

• Äldredagen 1 oktober 

Folkhälsoteamet norra Örebro län, 2014 
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Verksamhetsrapportering 2015 i enlighet med avtal om 
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län 

Bakgrund 
Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesbergs och 
Ljusnarsbergs kommun för perioden 2012 - 2016 slutit avtal med 
Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete. 
Kommunerna ska senast 2016-04-01 till regionen redovisa en 
verksamhetsuppföljning där folkhälsoteamet/verksamhetsresurserna 
och uppdrag framgår, samt även: 

• Aktiviteter och processer för att aktivt använda samhällsplanering 
och kommunal verksamhet för att främja en jämlik hälsa i 
befolkningen och motverka barnfattigdom 

• Insatser för att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och 
levnadsvanor 

• Insatser för att främja äldres livsvillkor och levnadsvanor 
• Insatser för att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i den 

egna organisationen 
• Insatser för att synliggöra folkhälsoarbetet i verksamhetsplaner 

och bokslut 
• Samverkan med hälso- och sjukvården, Ölif med SISU 

idrottsutbildarna, Örebro läns bildningsförbund, Länsstyrelsen 
och Region Örebro län {regional utveckling) 
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1. Inledning 
Kommunerna i norra Örebro län har via folkhälsoteamet under den andra hälften av år 2015 (2015-

05-18 -2015-12-31) haft en projektanställning (0,5 tjänst) med inriktning FN:s konvention för 

barnets rättigheter (barnkonventionen) och barnfattigdom. Fokus har varit på att fortsätta det arbete 

som påbörjats i det tidigare projektet (2013-09-01- 2014-08-31) med samma inriktning (se punkt 3.3 

Läs mer från projektet). 

Tidigare projekttjänst 2013/2014 
I folkhälsoteamet har en projekttjänst funnits under perioden 2013-09-01- 2014-08-31 för att stärka 

kommun.ernas strategiska och tillämpade arbete med barnkonvention och barnfattigdom. En 

sammanställning av arbetet under projektåret har upprättats samt i denna finns även förslag till 

fortsatt arbete inom området. 

Folkhälsoavtal och regional folkhälsoplan 

Kommunerna i norra Örebro län har ett avtal med Region Örebro län för perioden 2012 - 2016 om 

samverkan för lokalt folkhälsoarbete. Viktiga utgångspunkter i avtalet är att samverka för god 

hälsoutveckling, angripa den ojämlika fördelningen av hälsa, verka för god hälsa hos barn och 

ungdomar, verka för hälsosamt åldrande samt stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet. Enligt avtalet ska kommunerna aktivt använda samhällsplanering och kommunal verksamhet 

för att främja en jämlik hälsa i befolkningen och aktivt motverka barnfattigdom. Kommunerna ska 

också prioritera insatser för att främja barns och ungas livsvillkor och levnadsvanor. Avtalet bygger på 

den folkhälsoplan för Örebro län 2012 - 2015 som antogs av landstingsfullmäktige. I folkhälsoplanen 

finns länsmål antagna, bland annat att "Örebro län ska vara ett barnvänligt län som följer FN:s 

konvention om barnets rättigheter" samt att "barnfattigdomen ska minska". Projekttjänsten är ett av 

flera sätt att uppnå dessa åtaganden. 

Modell för barnrättsarbete 
Sveriges Kommuner och Landsting använder folkhälsoteamet i norra Örebro som ett av flera exempel 

på hur man kan jobba aktivt med barnrättsarbete. Arbetet utgår från att stärka barnets rättigheter 

med stöd från ett folkhälsoteam. Folkhälsoarbetet bygger på ett samverkansavtal mellan 

kommunerna Nora, Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesberg samt Region Örebro län. Arbetssättet är 

flexibelt och anpassat efter verksamheternas förutsättningar och önskemål i de olika kommunerna. 

Barnkonventionen 
De fyra grundprinciperna i barnkonventionen handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen 

får diskrimineras (artikel 2), att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör 

barnet (artikel 3), varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) samt barnets rätt att 

bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne (artikel 

12). Som barn räknas alla människor under 18 år. 

I december 2010 antogs en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

(Regeringskansliet, 2011). Strategin utgår från barnkonventionen och består av nio principer som 

uttrycker grundläggande förutsättningar för att stärka barnets rättigheter i Sverige. 

• All lagstiftning som rör barn ska utformas i överensstämmelse med barnkonventionen 

• Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang 
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• Barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem 

• Barn ska få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken 

• Föräldrar ska få kunskap om barnets rättigheter och erbjudas stöd i sitt föräldraskap 

• Beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och omsätta 

denna kunskap i berörda verksamheter 

• Aktörer inom olika verksamheter som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan 

• Aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör 

barn 

• Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv 

Barnfattigdom 
Av Rädda Barnens årsrapport 2015 över barnfattigdom i Sverige framgår att andelen barn 0-17 år i 

hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd 2013 var 19,2 % i Hällefors, 16,8 % i 

Lindesberg, 16,6 % i Ljusnarsberg och 12,8 % i Nora kommun. Motsvarande andel för länet var 2013 

13,4 % och i riket 12,0 %. 

Barnombudsmannen (2014) skriver i sin tilläggsrapport till FN:s kommitte för barnets rättigheter 

angående Sveriges femte periodiska rapport 2014-03-01: "Utvecklingen mot att allt fler barn lever i 

relativ fattigdom innebär en ökad risk för social utsatthet och marginalisering för många barn. 

Studier visar att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer har en ökad risk för fysisk och psykisk 

ohälsa, sämre utbildningsresultat och lägre framtida inkomster. Den ekonomiska utsattheten har 

också negativa konsekvenser för barnens sociala liv och relationer. Dessutom löper barn i 

socioekonomiskt utsatta familjer en större risk att drabbas av olyckor och skador. 

Barn till ensamstående föräldrar, i synnerhet till ensamstående mödrar, och barn med utländsk 

bakgrund har det ofta sämre ställt ekonomiskt. Den ekonomiska familjepolitiken, som består av 

behovsprövade bidrag, generella bidrag och försäkringar, har fått minskad betydelse för utjämningen 

av inkomstskillnader. Om detta inte kompenseras genom olika åtgärder riskerar barns 

marginalisering och sociala utanförskap att öka." 

2. Projektet 
Projektet startade i maj 2015 och projektledaren har varit en del av fo lkhälsoteamet i norra Örebro 
län och arbetat på uppdrag av och i nära samverkan med kommunerna. Nedanstående syfte och mål 

är hämtade från projektbeskrivningen. 

Syfte 
Syftet med projekttjänsten är att med utgångspunkt från beskrivningen ovan fortsätta att utveckla 

arbetet i kommunernas nämnder, styrelser, förvaltningar och verksamheter med barnkonvention och 

barnfattigdom i enlighet med fo lkhälsoavta l och länets folkhälsoplan. 

Långsiktigt mål 
Det långsiktiga målet är att kommunerna har genomsyrande mål, strategier och arbetsplaner för sitt 

arbete med FN:s konvention för barnets rättigheter samt för att motverka barnfattigdom. Mål, 
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strategier och arbetsplaner ska också överensstämma med den nationella strategin för att stärka 

barnets rättigheter i Sverige. Inga barn ska heller behöva leva i ekonomiskt utsatta familjer, det vill 

säga i barnfattigdom. 

Förväntat resultat och mål under projekttiden 

Utvecklad kunskap om och tillämpning av barnkonvention och ekonomisk utsatthet bland 

bes I utsfatta re verksam heter. 

Utvecklat arbete med barnkonventionen och utvecklat arbete mot barnfattigdom genom ana lys av 

vilka åtgärder och insatser som behövs och kan genomföras för att fördjupa och förstärka arbetet 

inom områdena barnkonvention och barnfattigdom. 

Fortsatt implementering av åtgärder och insatser i förvaltningar, nämnder och verksamheter. 

Projektarbetet kompletterar pågående arbete i förvaltningar och nämnder och förankras i respektive 

verksam het för att uppnå förväntat resultat. 

2.1 Genomförda akt ivi teter under projektperioden 
Vid samtliga möten med skolor, fami ljecentraler och annan personal har det medtagits och delats ut 

skrift lig information om barnkonventionen. Alla har också fått en affisch där konventionens artiklar 

kortfattat beskrivs, att ha som ett stöd i sin verksamhet. 

2.2 Lindesbergs kommun 

• På Brotorpsskolan genomfördes, efter samråd med skolans rektor, en enkät bland eleverna i 

årskurs 4-6 där syftet var att mäta deras upplevelser att kunna påverka och uttrycka sina 

åsikter (artikel 12). Enkäten genomfördes även av lärarna för samma årskurser och resultatet 

ska fungera som grund för hur lärarna och eleverna kan jobba vidare med aktuella frågor. I 

slutet på januari 2016 återfördes resultatet till klasserna och de fick en genomgång på 

PowerPoint, samt möjlighet att kommentera och ställa frågor om svarsresultaten. Vid 

tillfället gavs varje klass skrift liga exemplar av enkätsvaren, både lärarnas, elevernas och den 

PP-presentation som användes. 

• I november fick elever i årskurs 4-6 på Fröviskolan genomföra en Barn-GIS, där de på kartor 

fick markera ut farliga/otrevliga platser, favoritp latser, ställen där de brukar vara på 

sommaren/vintern samt ge förs lag på hur utemiljön i Frövi kan förbättras. Detta gjordes som 

en del i den utökade medborgardialogen för fördjupad översiktsplan för Frövi. 

• Träff med fami ljecentralen i Lindesberg, för att informera varandra om tänkbara utbildnings

/utvecklingsinsatser för verksamhetens personal. 

2.3 Hällefors kommun 

• I oktober informerades ledningsgruppen för bildning om skolmaterial om barnkonventionen, 

samt vilka möjligheter som finns för att anordna utbildningsdagar för personal och ledning i 

samverkan med folkhä lsoteamet i norra Örebro län. 
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• I september hölls en heldag med utbildning om barnkonventionen för kommunens 

förskolepersonal. Dagen inleddes med en gemensam kort genomgång om 

barnkonventionens historia och syfte. Därefter delades personalen in i grupper som 

tillsammans fick välja ut frågeställningar kopplade ti ll barnkonventionens fyra huvudartiklar; 

2, 3, 6 och 12. Grupperna innehöll personal från olika delar av förskoleverksamhet och 

tillsammans fick de ta upp problemsituationer som man stä llts eller kan ställas inför och lyfta 

hur man bör eller kan hantera dem. Den efterföljande utvärderingen visade att personalen 

uppskattat dagen, och framför allt att tid avsattes till att grundligt få ha gruppdiskussioner 

om barnkonventionens artiklar och tillhörande dilemman och lösningar. 

2.4 Ljusnarsbergs kommun 

• Under september månad fanns det möjlighet att via kommunens hemsida lämna synpunkter 

till den nya översiktsplan som är på gång för kommunen. För att få in svar från de yngre 

åldersgrupperna gjordes ett särskilt brevutskick till kommunens gymnasieungdomar, födda 

1996-1999. I utskicket fanns en kortare beskrivning varför kommunen vad översiktsplanen 

syftade till, samt varför deras svar var viktiga att få in. För att göra tillgången till 

undersökningen lättare bifogades även en QR-kod som ungdomarna kunde skanna via sina 

mobiltelefoner. Cirka 240 ungdomar nåddes av utskicket, och målgruppen kunde efter 

avslutad insamlingsperiod ses som vä l representerad i undersökningen. 

Under hösten 2015 planerades även att genomföra en Barn-GIS för barnen i åk 4-6 för att ta 

reda på deras uppfattningar om sin närmiljö och eventuella förbättringar. Denna fick dock av 

o lika skä l stä llas in och genomfördes så ledes aldrig. 

• I oktober genomfördes en workshop om barnkonventionen för kommunstyrelsen och 

chefsforum, som leddes av Elizabeth Englund från Sveriges kommuner och landsting. 

2.5 Nora kommun 
• I augusti hölls en halvdags utbildning om barnkonventionen för kommunens förskolechefer 

och rektorer. Tillsammans fick de en kortare genomgång om barnkonventionens historia, 

framväxt och innehåll följt av grupparbete, där de fick diskutera frågor kopplade till sin 

verksamhet utifrån barnkonventionens huvudartiklar (2,3,6 och 12). 

• På fami ljecentralen Pirayan i Nora hölls under hösten ett utbildningstillfä lle för personalen, 

där de fick en kort genomgång av barnkonventionen, samt diskutera hur de använder den i 

praktiken och vilka frågeställningar de ibland ställs inför. 

• Vid ett inflytandeforum i oktober för elever i åk 4-9 fick eleverna en introduktion till 

barn konventionen. 

3. Diskussion 
På grund av den relativt korta och begränsade tidsperiod som tjänst en varit ti llsatt är det svårt att 

tillstå att några större förändringar har genomförts i berörda verksamheter. Projekttjänsten har dock 
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bidragit till att frågan om barns rättigheter hållits aktuell och kunnat lyftas i flera olika sammanhang. 

De utbildningstillfällen som arrangerats har varit uppskattade och så har även rapporterats i de 

tillhörande utvärderingarna. 

3.1 Syfte, mål och må luppfyllelse 
Fokus under projektperioden har varit att försöka fortsätta arbetet med barns rättigheter i linje med 

de områden som tidigare projekt markerat ut som viktiga. Framför allt har förmedlandet av 

grundläggande kunskaper om barns rättigheter till förtroendevalda och tjänstemän varit en stor del 

av arbetet. Dessa tillfällen, dagar och halvdagar har varit mycket uppskattade av deltagarna och de 

har själva vid flera tillfällen lyft vikten av att belysa barnrättsfrågor i sin verksamhet. Däremot vittnar 

de också om att det ibland kan vara svårt att avsätta tiden för dessa kompetenshöjande insatser. 

Föregående projekt pekade också på avsaknaden av ett fungerande inflytandeforum där barn och 

unga kan göra sin röst hörd. I Nora hölls ett första inflytandeforum under hösten 2015, vilket är ett 

steg på vägen, men formen för forumet och hur det som avhandlas ska återkopplas kan utvecklas i 

framtiden. Under projektperioden genomfördes även andra aktiviteter för att samla in de ungas röst, 

såsom utskicket till gymnasieungdomar angående översiktsplanen i Ljusnarsberg, Barn-GIS-kartorna 

för åk 4-6 på Fröviskolan och enkäten om elevdemokrati på Brotorpsskolan årskurs 4-6. 

Hösten år 2015 innehöll också en historiskt kraftig ström av asylsökande, vilket påverkade såväl 

Sverige nationellt som Örebro läns fyra norra kommuner. Den höga tillströmningen av framför allt 

barn i olika åldrar har onekligen inneburit en påfrestning på den kommunala verksamheten. Flera 

gånger har de verksamheter som kontaktats tvingats tacka nej till samverkans- och 

utbildningsinsatser för tillfället, eftersom de gjort bedömningen att annan verksamhet behövt 

prioriteras före. Detta är förståeligt, och sett till det anmärkningsvärda läget har det på sina håll 

därför inte funnits utrymme att genomföra några större insatser under projektperioden. Samtidigt 

har det sällan varit mer aktuellt att belysa barns rättigheter än nu, då många av de unga som 

kommer till Sverige är ensamkommande barn från konfliktdrabbade områden. 

Den ständigt aktuella barnfattigdomsfrågan har inom projektperioden tyvärr inte lyfts tillräckligt. Det 

har förts diskussioner med kommunala beslutsfattare och tjänstemän om att en strategi för att 

motverka barnfattigdom behövs, men det har stannat vid diskussioner. 

3.2 Fr amtiden 
För kommande insatser inom området barnkonvention/barnfattigdom rekommenderas att fortsätta 

arbeta vidare med kompetenshöjande insatser inom flera olika verksamheter. Frågan om barns 

rättigheter är ständigt aktuell och behöver återkommande lyftas och diskuteras. 

De stora dragen innefattar fortfarande vissa kommuners avsaknad av handlingsplaner och strategier 

för att motverka barnfattigdom. Inom det området finns fortfarande stora förbättringsmöjligheter. 

Den procentuella andelen barn i ekonomiskt utsatt a hushåll tillhör länets högsta i några av 

norrkommunerna, varför en handlingsplan för att hantera och kompensera detta behövs. Likaså finns 

det ett behov kontinuerligt granska och påtala barns rätt att höras i olika sammanhang. Det kan 

handla om fysisk planering, LVU-utredningar eller demokratiska processer i skolan. 
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3.3 Läs mer från projektet 
Nedan beskrivna dokument är material kopplat till projektet och finns att tillgå hos folkhälsoteamet. 

• Enkät elevdemokrati Brotorpsskolan åk 4-6 

• Barn-GIS Fröviskolan åk 4-6 rapport 

• Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 aug 2014 
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Ekonomisk redovisning 2015 Bilaga 4 

Kostnader 

Folkhälsoteamet 

Löner 1 007 064 

Lokaler mm 120 000 
övriga kostnader 93.293 

Annan hälsofrämjande och förebyggande verksamhet i 
kommunerna 
Nora: 
Alkohol- och narkotikagruppen 634 622 

Ljusnarsberg: 
Drogsamordnare -

Hällefors: 
Drogsamordnare 58 091 

Lindesberg: 
Drogsamordnare och fältkurator (del av tjänster) 382 200 

Totalt 
2 295 270 

Intäkter 

Medel Region Örebro län 1 043 825 

Kommunernas bidrag 
Medel till folkhälsoteamet 415 000 
Drogsamordnare eller motsvarande 1074913 

Totalt 2 119 153 




