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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2020-08-27 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 26 augusti 2020 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling  

Katrin Larsson, hållbarhetschef Örebro kommun  

Annika Karlsson Juliussen, folkhälsochef södra länsdelen 

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen  

Peter Björklund, folkhälsochef norra länsdelen 

Kristin Lundström, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa Region Örebro län 

Linda Bååk, analytiker staben för hållbar utveckling, punkt 3 

Carina Persson, epidemiolog staben för hållbar utveckling, punkt 3 

Ida Broman, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa Region Örebro län, punkt 7 och 8 

Lena Uvhagen, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa Region Örebro län, punkt 8 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2020-06-05 lades till handlingarna. 

 

2. Annika har ordet 

Annika Karlsson Juliussen, nytillträdd folkhälsochef i södra länsdelen 

delgav sina tankar kring sitt uppdrag, sin syn på samverkan och sina 

förväntningar på chefsgrupp folkhälsa. Annika framhöll bl a att 

samverkan både lokalt och med andra länsdelar, RF-SISU, ÖLBF och 

regionen är viktigt för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.  
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3. Liv & hälsa ung 2020 och 2021, Hälsa på lika villkor 2021 samt Liv & 

hälsa 2022 

Linda Bååk och Carina Persson presenterade ett förslag om att under v 

5-9 2021 genomföra en  nedbantad version av Liv & hälsa ung för att 

kunna följa upp effekterna på barns och ungas livsvillkor, levnadsvanor 

och hälsa pga Corona pandemin. Olika planeringsförutsättningar 

presenterades som skulle kunna innebära möjligheter att inrymma 

arbetet inom ramen för ordinarie resurser, både personellt och 

ekonomiskt. Förslaget ska diskuteras med regiondirektören och 

politiska företrädare.  

 

Chefsgruppen diskuterade förslaget och flera uttryckte stort intresse. 

Diskussion fördes också kring hur denna studie kan komma att 

konkurrera med arbetet för att följa upp 2020 års undersökning. 

Margareta framförde önskemål om att resultaten 2021 ska kunna brytas 

ned på kön och deltagande i idrottsförening.  

En fråga som diskuterades var om det finns pengar att söka för 

uppföljning av Covid19. Margareta Johansson tar med sig frågan till 

Riksidrottsförbundet. Övriga ombads att fundera vidare på detta. 

Beräknad kostnad är drygt 100 000 kronor.  

 

Carina Persson informerade om att regionen har anmält intresse för att 

delta i Folkhälsomyndighetens planerade befolkningsundersökning 

Hälsa på Lika Villkor (HLV) 2021. Regionen har också anmält intresse 

för att göra tilläggsurval vilket innebär att enkäten når ett större urval 

av länsmedborgare.  

 

Carina informerade också om att arbetet med Liv & hälsa 2022 nu 

startar tillsammans genom diskussioner med region Västmanland, 

Sörmland, Uppsala och Värmland. 

 

De bilder som visades under presentationen finns i Projify. 

 

4. Tema: Samordning av tre handlingsplaner Välfärd och folkhälsa  

Gemensam diskussion fördes om på vilket sätt folkhälsoteamen arbetar 

med de tre handlingsplanerna God, jämlik och jämställd hälsa, Social 

välfärd samt Sammanhållen vård och omsorg utifrån den beskrivning 

som tagits fram om hur handlingsplanerna hänger ihop.  

 

Cecilia  Ljung informerade om att man i västra länsdelen arbetar med 

att revidera lokala styrdokument för folkhälsa. Lokala målområden tas 

fram som sedan ska fyllas konkreta aktiviteter. I arbetet använder man 

sig av preventionsmodellen. Arbete pågår också med samverkan i 
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länsdelsgruppen. De områden som sticker ut är psykisk och social 

hälsa. 

 

Katrin Larsson informerade om att Örebro kommuns 

hållbarhetsprogran antagits av kommunfullmäktige den 16 juni där den 

regionala utvecklingsstrategin (RUS) varit ett av underlagen. Målen i 

hållbarhetsprogrammet är indelade i sex olika områden siktar mot 2030 

och 2050. Arbete pågår med att ta fram övergripande strategier och 

budget (ÖSB). Handlingsplanerna kommer att användas i de färdplaner 

som tas fram för varje hållbarhetsområde.  

Kommunen har också tagit fram en slutrapport kring psykisk hälsa.  

 

Peter Björklund informerade om att länsdelsgruppen i norra länsdelen  

fungerar som ett nav för arbetet med de tre handlingsplanerna och att 

en gemensam färdplan har tagits fram. I länsdelsgruppen deltar 

förutom socialchefer, folkhälsochef, personal från länsdelens hälso- 

och sjukvård även skolchefer regelbundet. Ett fokus i färdplanen är 

psykisk hälsa, ett annat arbete med hälsosamt åldrande. Diskussioner 

planeras kring folkhälsoteamets del i arbetet med nära vård.   

 

Annika Karlsson Juliussen informerade om hon ingår i länsdelsgruppen  

i södra länsdelen men att hon saknar en röd tråd för arbetet med 

handlingsplanerna.  

 

Margareta Johansson informerade om att RF-SISU deltar i länsdelarnas 

folkhälsoteam och att arbetet ser olika ut. Man är beroende av 

folkhälsoteamens koppling till länsdelsgrupperna och arbetar utifrån 

handlingsplanerna direkt mot olika verksamheter utifrån behov. Den 

tydligaste strukturen finns i norra länsdelen. RF-SISU genomför många 

aktiviteter tillsammans med hälso- och sjukvård och socialtjänst, även i 

många skolor. Margareta upplever att de gör mycket men att arbetet är 

ostrukturerat.  

 

Kristin Lundström berättade att ÖLBF inte har direkta aktiviteter 

kopplade till handlingsplaner som man kan rapportera om nu.  

 

Ingemar Ångman och Linnea Hedkvist informerade om det 

”expeditionsarbete” som regional utveckling arbetar med som en del av 

genomförandet av RUS. Ida Broman från Välfärd och folkhälsa 

kommer att leda expeditionen om att Rusta barn och unga för 

framtiden.  
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5. Teman för kommande chefsmöten hösten 2020 och process för 

revidering av samverkansplanerna 2021-2022   

Ingmar Ångman informerade om planerad process för att ta fram 

aktivitetsområden Det planerade mötet 16 oktober mellan chefsgrupp 

folkhälsa och chefsgrupp social välfärd satt vård och omsorg  ställs in 

pga rådande pandemi. Ett möte kan kanske anordnas våren 2021 och då 

får aktuella frågor bilda tema för mötet. Det extra mötet 3 september 

för chefsgrupp folkhälsa ställs också in.  

 

Temat för ordinarie chefsgruppsmöte den 13 oktober föreslås vara att 

ta fram gemensamma aktivitetsområden i samverkan. 

 

Temat för chefsgruppsmötet den 10 december föreslås vara öppet och 

att arbetsutskottet får i uppdrag att diskutera frågan vidare.   

 

Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget och att kommande 

möte den 13 oktober genomförs som ett fysiskt möte i Örebro mellan 

kl 13.15 och 16.00.  

 

6. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 11 

september 

Ingmar Ångman informerade om dagordningen för mötet med 

specifika samverkansrådet för folkhälsa. Mötets tema kommer att vara 

insatsområdet i handlingsplanen för god, jämlik och jämställd hälsa 

Inkluderande arbetsliv. 

 

7. Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp förstudie YAM - Youth Aware 

of Mental health 

I enlighet med chefsgruppens beslut den 5 juni har Ingmar Ångman 

tagit fram en uppdragsbeskrivning för en arbetsgrupp. Syftet är att 

genomföra en förstudie för att bygga upp organisation för och 

introducera det suicidförebyggande programmet YAM - Youth Aware 

of Mental health  i länets skolor. 

 

Chefsgruppen beslutade i enlighet med förslaget.  

 

Ida Broman informerade om att en arbetsgrupp har bildats och att ett 

första möte genomförs den 31 augusti. 
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8. Rapporter  

Pågående ansökningar 

Välfärd och folkhälsa: 

Ansökan till Vinnova för projekt Cross (2 år) har bifallits. Rekrytering 

av projektledare pågår.  

Ansökan till Delmos om medel för en förstudie om barnfattigdom i 

Örebro län har avslagits. Eventuellt kan ett reviderat projekt 

genomföras med start under hösten 2020.  

 

Norra länsdelen:  

Folkhälsoteamet har erhållit medel från länsstyrelsen för 

länsgemensamt projekt Föräldraskap i Sverige.  

 

RF-SISU: 

Delmos har beviljat medel för utvecklingsarbete i VOX (Varberga-

Oxhagen) för att främja jämlikhet.  

Jämställdhetsmyndigheten har beviljat medel till fortsatt arbete med 

projekt mansgrupper samt Schysst snack bakom stängda dörrar. 

Länsstyrelsen har medgett förlängning av projekt Kvinna i Fokus.  

 

Västra länsdelen: 

Fortsatt arbete med ansökan till Arvsfonden för projekt Ungdomens 

Hus.  

Cecilia informerade om att de projekt som beviljats medel från 

Skolverket och Socialstyrelsen för tidiga och samordnade insatser 

(TSI) får möjlighet att utvidga arbetet till att även omfatta 

brottsförebyggande arbete. Läs mer här. Det nationella uppdraget med 

TSI är förlängt till 2023.  

 

Södra länsdelen: 

Hallsbergs kommun och folkhälsoteamet har beviljats medel från  

länsstyrelsen för arbete med Familjekraft 2.  

Pågående projektarbete med TSI i fyra kommuner är förlängt.  

 

Örebro kommun: 

Kommunen har tidigare erhållit medel från Delmos för arbete mot 

segregation. Ansökan om extra medel från Delmos har ej beviljats.  

 

ÖLBF: 

Studieförbunden ABF och Studiefrämjandet har erhållit medel från 

Region Örebro län för att arbeta med att motverka ensamhet hos äldre.  

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga
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Staben för hållbar utveckling: 

Ansökan för projekt Skogen och hälsa är inlämnad till Vinnova . Syftet 

är att tillgängliggöra gröna miljöer för att motverka psykisk ohälsa och 

stress.  

 

Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den 

regionala samverkansstrukturen och regionens politiska organisation 

lades till handlingarna 

 

Från arbetsgrupp Åldrande med livskvalitet 

Lena Uvhagen informerade om tidigare samverkansarbete i Örebro län 

inom området åldrande med livskvalitet. Tidigare nätverksgrupper har 

lagts ner. Vid ett möte i april 2020 ansåg deltagarna att om det ska 

bildas ny arbetsgrupp eller nätverk är det viktigt att beslut och uppdrag 

tas av chefsgrupp folkhälsa. 

 

Chefsgruppen beslutade att fortsätta diskutera frågan vid kommande 

tillsammans med frågan om aktivitetsområden i samverkan vid 

kommande möte.  

 

De bilder som visades under presentationen finns i Projify. 

 

Från arbetsgrupp Covid19 

Linnea Hedkvist informerade om att en arbetsgrupp bildats med 

representanter från länets folkhälsoteam, länsstyrelsen, staben för 

hållbar utveckling samt välfärd och folkhälsa. Ett första möte har 

hållits tidigare under denna dag.  

 

Uppföljning statistikgrupp  

Ida Broman rapporterade om den uppföljning av statistikgruppens 

uppdrag som genomförts under våren 2020.  

Sammanfattningsvis visade uppföljningen att det finns en positiv 

upplevelse av gruppen, att deltagare finns från hela länet vilket ger en 

bred närvaro. 

Deltagarna upplever en hög grad av delaktighet och inflytande över 

gruppens arbete.  

Den del av uppdraget som inte uppnåtts än är att identifiera och föreslå 

indikatorer för uppföljning av verksamhetsplaner inom folkhälso-

överenskommelserna. Med anledning av detta genomförs som en del 

av uppdraget en utbildningsdag om utvärdering i december.  
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De bilder som visades under presentationen finns i Projify. 

 

9. Övrigt 

 

Göteborgs stads digitala jämlikhetskonferens 2020 

Linnea Hedkvist informerade om Göteborgs stads digitala 

jämlikhetskonferens som finns tillgänglig via stadens hemsida.   

 

Driv och hinder under dagens möte 

 

Driv:                                           Hinder:  

Rappa presentationer                     Trist att inte mötas 

Informativt och effektivt                Lite problem med        

Bra att planera in pauser                 tekniken 

Bra information 

Roligt att ha möte igen  

Bra upplägg  

Bra info 

 

 

  

 

 

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/jamlikhetskonferensen-2020/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zifS0s3D083A0CLFy8jQwCXf2CzXzMDI08Asz1w8EKAgxdHA1NTAy9DTwM3QwcA13N_INcTQwMfEz1o4jRb4ACHA2cgoycjA0M3P2NyNGPbBJx-vEoiMJvfEFuKBA4KgIATUesFw!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

