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Verksamhetsrapportering 2017 i enlighet med avtal om
samverkan för lokalt folkhälsoarbete, norra Örebro län
Bakgrund

Nora kommun har tillsammans med Häll~fors, Lindesbergs och
Ljusnarsbergs kommun för perioc;len 2012 - april 2017 slutit avtal
med Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete. En
förlängning antogs under 2017 om att förlänga avtalet till sista april
2018.
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 ·1ivsvillkor och
levnadsvanor samt att verka för äldres hälsa med utgångspunkt i de
fyra hörnpelarna (social gemenskap, delåktighet/meningsfullhet,
fysisk aktivitet och goda matvanor) för ett gott åldrande. Syftet mec;l
avtalet är att genom långsiktig samverkan mellan parterna främja en
god och jämlik hälsa i befolkningen.
Folkhälsoteamet

Enligt folkhälsoavtalet åtar sig kommunerna ;:1tt_som stö_
d för c:let egna
folkhälsoarbetet säkerställa att man innehar befattningar som
folkhälsostrateg och folkh~lsoutveckl?re där den gemensamma
ekonomiska satsningen minst ska motsvara bidraget från regionen.
Kommunerna åtar sig öckså att erbjuda arbetsplats, via ett
folkhälsoteam, åt en anställd från Region öreQro län och aktivt
involvera denna metodstödjare i det hälsofrämjande arbetet med barn
och ungdomar.
Under 2017 har folkhälsoteamet bestått av eh folkhälsostrateg
(100 o/o under perioden 1/1 -17/4 samt 60 % under perioden 1/931/12), två folkhälsoutvecklare (varav en har uppdrag ANDTsamordning) samt från regionen en utvecklingsledare barn och unga
(under perioden 1/1 - 31/8) . Under året har också länsdelsansvarig
hälsoutvecklare vid Örebro läns idrottsförbunds folkhälsoenhet aktivt
involverats i teamets planering och löpande arbete. Styrgrupp för
folkhälsoteamet är kommunernas kommunchefer.
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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

Folkhälsodata barn och unga. Under 2017 har utvecklingsledare barn
och unga (folkhälsostrateg) presenterat och spridit resultat från
undersökningen ELSA 2015/16 (bildningsutskottet och skolpersonal i
Hällefors, BUN och skolledning i Lindesberg) samt planerat för
framtida användning av resultatet från 2016/17 tillsammans med
skolledning och elevhälsa i kommunerna Lindesberg, Nora och
Hällefors. Det arbetet sker i samverkan med ÖLIF:s resursperson för
länsdelen. Under året har också presentation av resultat från Liv och
hälsa ung 2017 genomförts i chefsforum för kommunerna Nora och
Ljusnarsberg, ledningsgruppen i Hällefors samt utskottet för stöd och
strategi i Lindesberg. Löpande dialog förs med respektive kommun
om hur denna statistik kan användas för ledning och styrning.
Folkhälsoteamet är på olika sätt delaktiga i de brottsförebyggande råd
(BRA) som finns i Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun samt i
Nora kommuns Välfärdsråd. Under 2017 har folkhälsoutvecklare
fungerat som sammankallande och sekreterare för arbetsgrupp
underställt LindeBRA. På motsvarande sätt också fungerat som
sammankallande och sekreterare i NoraFÖR. Folkhälsostrategen har
uppdrag som sekreterare i LindeBRA respektive Välfärdrådet i Nora
samt ledamot i BRA Ljusnarsberg.
På uppdrag av skolan har folkhälsoutvecklare planerat och genomfört
en studiedag om våld i nära realtioner för personal inom förskola och
skola i Nora kommun.
Folkhälsoutvecklaren har (på liknande sätt som 2016) i samverkan
med Länsstyrelsen och Region Örebro län genomfört en konferens i
norra länsdelen mot våld i nära relationer. Konferensen vände sig till
personal i de olika kommunala verksamheterna men också till chefer
och politiker
Folkhälsoteamet har genomfört kartläggning av personer mellan 2064 år som inte finns i arbetskraften i Ljusnarsbergs kommun.
Folkhälsoutvecklare har medverkat i förberedelser för framtagandet
av Lindesbergs kommuns kostpolitiska program.
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Insatser att främja barns och ungdomars lika livsvillkor och
levnadsvanor
Insatser för dialog med kommuninvånarna.

Utvecklingsledare barn och unga medverkar i länsdelens arbetsgrupp
i arbetet med överenskommelse psykisk hälsa (överenskommelse
mellan staten och SKL). Arbetet sker utifrån tre prioriterade områden
antagna av och på uppdrag av länsdelsgruppen norr. Till detta arbete
ingår även folkhälsoutvecklaren som arbetar i en grupp utifrån de tre
prioriterade områdena. ÖLIF:s resursperson är också knuten till detta
arbete.

I

i

Ii

!

Utvecklingsledare barn och unga har deltagit styrgrupp för projektet
#jagmed i Ljusnarsberg.
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Utvecklingsledare barn och unga leder och samordnar ett nätverk för
länets fritidsgårdar, de flesta "gårdar" i norra länsdelen deltar.
Har under året vid ett antal träffar varit processledare för personal vid
fritidsgårdarna i Nora kommun i reviderandet av deras
verksamhetsplan.
Folkhälsoutvecklare fungerar som metod- och kunskapsstöd i
kommunernas arbete med föräldraskapsstöd via tex
familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter och
samverkansgrupper för föräldraskapsstöd både lokalt och regionalt.
I Hällefors kommun pågår dialog utifrån tidigare genomförda
kommundialoger samt utveckla stödet för föräldraskapsstöd.
I Lindesbergs kommun har folkhälsoutvecklaren i samarbete med
skola och och IFO planerat och genomfört samverkansdagar med
tema föräldraskapsstöd. Det i sin tur resulterade vidare i uppdrag att
arbeta fram konceptet "Föräldrar emellan", ett arbete som pågått hela
hösten 2017. Programmet kommer att genomföras under 2018.
I Ljusnarsberg deltagit i arbete för utvecklande av föräldraskapsstöd i
kommunen.
Har i Nora kommun vid ett antal träffar varit processledare för
personal vid familjecentralen då de arbetat med att ta fram en
gemensam verksamhetsplan.
Folkhälsoutvecklare deltar r länsdelens stödverksamhet för
överviktiga barn och deras familjer.
I Lindesbergs kommun har en Demokratidag samordnats, planerats
och genomförts av utvecklingsledare barn och unga (folkhälsostrateg)
i nära samarbete med kommunledningskontoret och kommunkansliet.
Det på uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen,
målgrupp är unga 13-25 år samt politiker och tjänstemän.
Utvecklingsledare barn och unga (folkhälsostrateg) har fungerat som
metodstöd till och medverkat i lnflytandeforum för barn och unga 1016 år samt kommunledning i Nora kommun. Har även föredragit för
Nora kommuns demokratiberedning om "Hur kan man engagera
unga? Och vad innebär ungas delaktighet?"
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Insatser för att främja äldres lika livsvillkor och levnadsvanor

Folkhälsoutvecklaren har utifrån, genomförda fokusgruppsintervjuer
med äldre 2016, skrivit rapporter och presenterat för respektive
kommun som underlag till kommande boendeplan i Lindesbergs
kommun respektive äldreplan i Nora kommun. ÖLIF:s resursperson
har också medverkat i detta arbete.
Folkhälsoutvecklare deltar i regionalt nätverk för hälsosamt åldrande.

•

Samverkan inom ANDT-området

Folkhälsoutvecklaren har uppdrag- i kommunerna Nora, Lindesberg
och Ljusnarsberg att skriva och arbeta fram en kommunal
handlingsplan/strategi, samordnar arbetsrgrupper för detta. I de två
sistnämnda kommunerna även genomföra ett arbete för att ta fram en
alkohol- och drogguide på webben. I Hällefors kommun samordnas
en arbetsgrupp för framtagande av en ANDT-plan för grund- och
gymnaiseskola.
Fungerar som lokal kontaktperson för gymen i samtliga kommuner i
arbetet mot dopning och i det nationella nätevrket PRODJS.
Folkhälsoutvecklaren deltar i det regionala ANDT-nätverket och ett
regionalt nätverk för tillsyns handläggare.
Folkhälsoteamet har tillsammans med NoraFör fungerat som metodoch kunskapsstöd, deltagit i planering och medverkat vid en
dialogdag om drogförebyggande- och främjande arbete för
kommunledning och kommunens verksamheter.

•

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

Folkhälsoteamet bjuder två-fyra gånger per år in till dialogmöte om
länsdelens folkhälsoarbete utifrån folkhälsoavtalen. Inbjudna är
länsstyrelsen {drogsamordnare), Örebro läns idrottsförbund, Örebro
läns bildningsförbund, Region Örebro län, polisen, folktandvården,
primärvården norra länsdelen, samt funktionerna samordnare för
närsjukvårdsområde norr, samordnare för överenskommelse psykisk
hälsa norr och samordnare för mobila asylteamet Till träffarna bjuds
också tjänstemannaledning och politisk ledning för resp kommun.

•

Insatser för att öka folkhälsokompetensen i den egna
organisationen

Genom de ovan beskrivna aktiviteterna och aktiviteterna i länsdelen
och i länet sker en fortlöpande kompetensutveckling för
kommunernas och verksamheternas personal (inkl politik) i det
hälsofrämjande arbetet, men också genom utbildningar,
föreläsningar, deltagande i och samordning av olika arbetsgrupper
mm.

Verksamhetsplan för folkhälsoteamet norra länsdelen finns i bilaga 1
Ekonomisk redovisning för 2017 finns i bilaga 2

~~~~
Ulla Bergström
Kommunstyrelsens vice ordförande

~~{fmJJ::
Kommunchef

Bilaga 1

VERKSAMHETSPLAN FOLKHÄLSOTEAMET NORRA ÖREBRO LÄN 2017
(FASTSTÄLLD AV STYRGRUPPEN 2017-XX-XX)

reviderad 2017-03-02

Vision och övergripande mål:
Regional utvecklingsstrategi med tillhörande sektorsplaner Region Örebro län
Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål för Örebro län 2012 - 2017 Region Örebro län
Strategi för ANDT-arbetet 2016 - 2020 Länsstyrelsen i Örebro län
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

lnriktningsmål:
Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete mellan Hällefors kommun, Ljusnarsbergs kommun,
Lindesbergs kommun, Nora kommun och Region Örebro län 2012 2017
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Barn och unga
-

Handlingsplan barnfattigdom?

-

ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

-

Liv & hälsa ung 2017

-

ldrottslyftet jämställdhet - Rekryteringsinsats för att få fler
tjejer till idrottsföreningar.

Linnea (pågår)
Peter, Jonas (pågår)
Peter (pågår)
ÖLIF/SISU (pågår)
ÖLIF/SISU (datum ej
satt)

Implementering av "Här pågår barnidrott" på
idrottsanläggningar.
•

•

Föräldraskapsstöd
-

medverkan i föräldraskapsstödsgrupp

-

uppföljning dialog med länsstyrelsen

-

nätverk Familjecentraler norra länsdelen

Susann,Linda(pågå~
ll
(pågårj
ll
(pågårj

lntegrationsarbete
ldrottslyftet integration - Idrotten som arena för integration.
Samverkan med föreningslivet.

ÖLIF/SISU (pågår)
ÖLIF/SISU (pågår)

Framtagande av föreningsbroschyr (inte enbart i
integrationssyfte)
•

ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)
Linda (pågår)
-

Samverkan västra länsdelen
Linda, ÖLIF/SISU
Handlingsplan
100 % ren hårdträning

•

Äldres hälsa
-

Äldreguide?

-

Äldregrupp i norra länsdelen
Bättre balans?

Susann
Susann (pågår)
Susann, Jonas (pågår)

•

ÖP och Grönplan
Linnea (pågår)

-

•

Delta i projektgrupper

BRÅ (Brottsförebyggande arbete)
Susann

•

•

-

Våld i nära relationer, fortsatt arbete?

-

Våldsbejakande extremism, lokal handlingsplan?

Folkhälsobeskrivning

-

Liv & hälsa vuxen samt ung 2017

-

ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

-

Kommunrapport från ÖLIF/SISU

•

I
I

Linnea

ÖLIF/SISU (hösten 17)

l

Projekt Kompetens- och Kunskapsanalys

-

Linda

Linnea (pågår)

Referensgrupp

Hälso- sjukvård

-

Fysisk aktivitet på recept
0

t
ÖLIF/SJSU (löpande)

l

Kontakt mellan föreningslivet och hälso- och
sjukvården

0

I

Stöttar hälso- och sjukvården i deras arbete med FaR
(vid behov)

•

Övrigt

-

Deltar vid föreningsrådsträffar

ÖLIF/SISU (pågår)
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Barn och unga
Linda (pågår)
-

Samordna ett strategiskt barn och unga arbete enligt
projektplan
Handlingsplan barnfattigdom

Linnea (pågår)
Peter, Jonas (pågår)
Peter (pågår)

ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

Peter

Liv & hälsa ung 2017

ÖLIF/SISU (pågår)

#jagmed?

ÖLIF/SISU (datum ej
satt)

ldrottslyftet jämställdhet - Rekryteringsinsats för att få fler
tjejer till idrottsföreningar.
Implementering av "Här pågår barnidrott" på
idrottsanläggningar.
•

Föräldraskapsstöd
Susann, Linda (pågår)
Uppföljning dialogmöte med länsstyrelsen och regionen
Samverkan skola/lFO

Susann, Linda (pågår)
Susann (pågår)
Susann, Linda (pågår)

Uppföljning familjecentral
nätverk Familjecentraler norra länsdelen

•

lntegrationsarbete
ldrottslyftet integration - Idrotten som arena för integration.

ÖLIF/SISU (pågående)

Samverkan med föreningslivet.
•

Brottsförebyggande arbete
LindeBRÅ med arbetsgrupper

Linnea, Linda och
Peter (pågår)
Li11d~

-

ANDT-samordning, handlingsplan skolorna, reviderad
handlingsplan ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak)

Linda, ÖLIF/SISU
Susann (pågår)
Linda (pågår)

•

-

100 % ren hårdträning

-

Våld i nära relationer, fortsatt arbete?

-

Våldsbejakande extremism, lokal handlingsplan

Projekt "Norrsken", integrationsprojekt med region Örebro län
och studieförbund, FH teamets roll?

•

Äldres hälsa

-

Boendeplan för äldre

-

Äldreguide?

-

Äldregrupp i norra länsdelen

-

Bättre balans?

Susann, Linnea (pågår)
Susann
Susann (pågår)
Susann, Jonas (pågår)

•

Strategiskt arbete

-

Delta i strateggrupp

-

Folkhälsobeskrivning

-

Liv & hälsa vuxen samt ung 2017

-

ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

-

Uppföljning av workshop Social hållbarhet 15 mars 2016

-

Bergslagsakademin

-

Kommunrapport från ÖLIF/SISU

Linnea (pågår)

ÖLIF/SISU (hösten 17)

•

Samhällsplanering

-

översiktsplan Frövi

-

Flugparken dialog

-

Busshållplats Guldsmedshyttan

•

Kostpolitiskt program

•

Hälso- och sjukvård

-

Fysisk aktivitet på recept
0

Kontakt mellan föreningslivet och hälso- och
sjukvården

0

Stöttar hälso- och sjukvården i deras arbete med FaR

linnea (pågår)

Susann (pågår)

ÖLIF/SISU (löpande)

(vid behov)
o

Utför aktiviteter (varmvattengymnastik)

Föreläsning kost och fysisk aktivitet diabetes

ÖLIF/SISU (våren 2017)

•

Barn och unga
-

Handlingsplan barnfattigdom (uppdrag budget 2017).

Irma Nordin (pågår)
Peter (pågår)

Redovisning i KS 29/3
-

Peter
Linnea/Peter
Peter

EU-projekt #jagmed. Delta i styrgruppen
Barnkonventionsplan, stöd i implementeringsarbetet
Revidering av ungdomspolitiskt program?
Liv & hälsa ung 2017
ldrottslyftet jämställdhet - Rekryteringsinsats för att få fler
tjejer till idrottsföreningar.

ÖLIF/SISU (Pågår)
ÖLIF/SISU (datum ej
satt)
ÖLIF/SISU

Implementering av "Här pågår barnidrott" på
idrottsanläggningar.
-

Se över och följa upp kommunens kultur & fritidsarbete
inkl föreningsträff

•

Föräldraskapsstöd
Nätverk Familjecentraler norra länsdelen

Susann, Linda(pågår)
Susann

Uppföljning dialogmöte länstyrelsen/regionen

•

lntegrationsarbete
ÖLIF/SISU (pågår)
ldrottslyftet integration - Idrotten som arena för
integration. Nästa steg i processen med Kopparberg
Bollklubb och Ställdalens AIK.
ÖLIF/SISU (pågår)
-

•

Styrgrupp projekt Fritidsguide

Samhällsplanering

?
Dialog skolgården Kyrkbackskolan (våren 2017) samt
utemiljö Garhyttans förskola, seniorboende
Garhytteskolan?
•

Medborgardialog komplexa samhällsfrågor Mossgruvan

Linnea (pågår)

I

•

Brottsförebyggande arbete
Linnea (pågår)

-

BRÅ tjänstepersonstöd

-

ANDT samordning, revidera handlingsplan

Linda
Linda, ÖLIF/SISU
Susann

-

100 % ren hårdträning

-

Våld i nära relationer, fortsatt uppdrag 2017

-

Våldsbejakande extremism, lokal handlingsplan

Linda

•

Kostpolitiskt program, delta i arbetsgrupp

Susann

•

Folkhälsobeskrivning - revidering

Linnea

•

-

Liv & hälsa vuxen samt ung 2017

-

ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

-

Kommunrapport från ÖLIF/SISU

Kartläggning av personer mellan 20-64 år som inte finns i

ÖLIF/SISU (hösten 17)

Linnea/Irma Nordin

arbetskraften (uppdrag budget 2017)

•

Äldres hälsa
Susann

•

-

Äldreguide

-

Äldregrupp i norra länsdelen

-

Bättre balans?

Susann

Hälso- och sjukvård

-

Fysisk aktivitet på recept
0

Kontakt mellan föreningslivet och hälso- och
sjukvården

0

Stöttar hälso- och sjukvården i deras arbete med
FaR (vid behov)

ÖLIF/SISU (löpande)

•

Barn och unga
- Barn Konventionen i hela kommunen?

Peter

- Riktlinjer lekplatser

Linnea (pågår)
Linnea (pågår)

- Lägesbeskrivning barnfattigdom

Peter (pågår)
Peter, Jonas (pågår)

- Utvecklingsarbete fritidsgården

Peter (pågår)

- ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

ÖLIF/SISU (pågår)

- Liv & hälsa ung 2017

ÖLIF/SISU (datum ej
satt)

- ldrottslyftet jämställdhet - Rekryteringsinsats för att f~ fler
tjejer till idrottsföreningar.
- Implementering av "Här pågår barn idrott" på
id rottsa nläggningar.
•

Föräldraskapsstöd
Susann (pågår)
Nätverk Familjecentraler norra länsdelen

Susann, Linda

Uppföljning av dialogmöte med länsstyrelsen och regionen
•

lntegrationsr,irbete
ldrottslyftet integration - Idrotten som arena för integration.
Samverkan med föreningslivet.

•

Samhällsplanering Överslktsplan och grönplan
- Delta i projektgrupper

•

•

ÖLIF/SISU (pågår)

Kommunfullmäktiges beredning för välfärd
- tjänstepersonstöd

Linnea (pågår)

Linnea (pågår}

Brottsförebyggande arbete
Välfärdsråd
Tjänstepersonstöd
Våldsbejakande extremism, lokal handlingsplan

Linnea (pågår)
Linnea
Linda
Linda
Linda
Linda, ÖLIF/SISU
Susann

•

-

ANDT samordning, revidera handlingsplan

-

100 % ren hårdträning

-

Våld i nära relationer, fortsatt arbete?

-

"Noraför"

Peter, Linda (pågår)

Kostpolitiskt program
Susann (pågår)

•

-

Återkoppling, utvecklingsa rbete

-

Utbildning

Susann (pågår)

Äldres hälsa
Susann, Jonas (pågår)

•

•

-

Äldreplan

-

Äldreguide?

-

Äldregrupp i norra länsdelen

-

Bättre balans?

Susann (senare)
Susann (pågår)
Susann, Jonas

Välfärdsbeskrivning? Avvakta!

-

Liv & hälsa vuxen samt ung 2017

-

ELSA {Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat)

Linnea

Hälso- och sjukvård

-

Fysisk aktivitet på recept
0

Kontakt mellan föreningslivet och hälso- och
sjukvården

0

·ÖLIF/SISU (löpande)

ÖLIF/SISU (februari)

Stöttar hälso- och sjukvården i deras arbete med FaR
(vid behov)

-

•

Aktörsutbildningar

Övrigt
ÖLIF/SISU (pågår)
-

-

Vidareutveckling av etablerad fritidsbank
Delta vid föreningsinformationsmöte och uppdatera om
möjliga bidrag och aktuellt arbete på ÖLIF/SISU

-

ÖLIF/SISU (7 februari)

Kommunrapport från ÖLIF/SISU

ÖLIF/SISU (hösten 17)

•

Uppdrag samordning Psykisk hälsa?

Linnea

•

Utbildning medborgardialog? (önskemål Lindesberg)

Linn~<J (senare)
Linnea (pågår)

•

Nätverk medborgardialog SKL

•

Nätverk Familjecentraler/föräldraskapsstöd

•

Nätverk förskola/skola

•

Länsnätverk Fritidsgårdar

•

Länsnätverk gymnasiet?

•

Nätverk elevhälsa?

•

Demokratinätverket i Örebro län

•

VIKTigabarn-gruppen (Barn med övervikt)

•

Äldrenätverk

•

Länsdelsgrupp: Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF), Örebro läns
bildningsförbund (ÖLBF), Polis, Vårdcentral, Folktandvård,

Susann, Linda, Jonas,
(pågår)
Peter (pågår)
Peter (pågår)
(vilande)
(vilande)
Linnea (pågår)
Susann, Jonas (pågår)
Susann (pågår)

Alla (pågår)

Länsstyrelsen, Region Örebro län, Norrsken
•

Regionsamverkan

Aila (pågår)

•

Stöd till Samhällsbyggnad Bergslagen

Linnea
(pågår)
(senare)

Bevaka möjlighet till projektmedel samhällsplanering
Tillgänglighetsarbete
•

Utveckla samverkan i folkhälsoarbetet med ideella sektorn

Alla (pågår)

•

Våldsbejakande extremism

Linda

•

Våld i nära relationer (VINR)

Susann

•

ANDT (Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak)

Unda

Bilaga 2

Ekonomisk redovisning 2017
Utgifter
Personal

Löner
Lokaler
övrigt

1 383 882
126 000

94 905

Lokala folkhälsoinsatser

Konferenser mm
övrigt
Totalt utgifter:

1 604 787

Intäkter

Ersättning Region Örebro län
Kommunala ersättningar

1 090 258
1 083 000

Totalt intäkter:

2173 258

