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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2020-10-27 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 13 oktober 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 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Camilla Petterson, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 3 

Anders Trumberg, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 3 

Ida Broman, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

Johanna Häll, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

Gun Loiske, projektledare psykiatrin, punkt 4 

Hanna Turesson Bernehed, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

David Relan, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 4 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2020-08-26 lades till handlingarna. 

 

2. Strategiskt föräldraskapsstödsarbete, diskussion i kc/rd-gruppen 

På fråga från Peter Björklund informerade Ingmar Ångman om att han 

tillsammans med Marie Cesares Olsson från välfärd och folkhälsa samt 

Ann-Sofie Vennerstrand skolchef i Kumla kommun, informerat 

kommunchefs- och regiondirektörsgruppen (kc/rd) om strategiskt 

föräldraskapsstödsarbete och behovet av stödjande strukturer lokalt. 

Kc/rd-gruppen ställde sig bakom ett förslag som innebär att Marie 

tillsammans med Hannes Hart från länsstyrelsen i samverkan med 
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folkhälsoteamen i kommunerna genomför dialoger om 

föräldraskapsstödsarbetet i kommunerna.  

 

3. Workshop: Gemensamma aktivitetsområden i samverkan  

Linnea Hedkvist inledde med att visa en sammanställning från 

uppföljningsdagen den 28 februari 2020 med svaren på de frågor som 

ställdes under för- och eftermiddagen om framgångsfaktorer, hinder 

och utvecklingsförslag för folkhälsoarbetet i länet.  

De bilder som visades finns i Projify.  

 

Under ledning av Camilla Pettersson och Anders Trumberg 

genomfördes sedan en workshop för att arbeta fram aktivitetsområden i 

samverkan utifrån insatsområden i handlingsplan för god, jämlik och 

jämställd hälsa.  

Utkast till aktivitetsområden diskuterades gruppvis, kompletterades 

och prioriterades sedan. Resultatet blev följande: 

 

Förstärka insatserna för måluppfyllelse i skolan 

Föräldraskapsstöd 8 

Psykisk hälsa 6 

Delaktighet och inflytande 4 

Barnfattigdom 3 

Barnets rättigheter 2 

Levnadsvanor 1 

 

Förstärka insatserna för ett inkluderande arbetsliv 

Metod- och kunskapsutveckling inom området 17 

Psykisk hälsa 6 

Inträde/återinträde på arbetsmarknaden 0 

 

Förstärka insatserna för ett åldrande med livskvalitet 

Levnadsvanor 6 

Psykisk hälsa 4 

Social gemenskap/delaktighet och inflytande 4 

Trygghetsskapande 4 

Kvalitet och utvecklingsarbete förebyggande/främjande hälsosamt 

åldrande 3 

Fallprevention 2 

Delaktighet och inflytande 1 

 

Chefsgruppen beslutade att resultatet ska beredas av den arbetsgrupp 

som arbetat med processen kring samverkansplanerna samt att ett 

förslag till aktivitetsområden skall finnas vid kommande möte den 10 

december. Linnea Hedkvist fick i uppdrag att sammankalla gruppen. 

 

4. Handlingsplan psykisk hälsa i Örebro län 2020 – 2023  

Ida Broman, Johanna Häll och Gun Loiske presenterade förslag till 

länsövergripande handlingsplan psykisk hälsa samt den process som 

lett fram till förslaget. 
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En remiss har genomförts och ett flertal svar har inkommit. Synpunkter 

som inkommit kan sammanfattas enligt följande: 

• Bra med gemensam plan som man ställer sig bakom 

• Många frågor om struktur och organisation och beslutsmandat 

• Vill ha alla länsdelar med i styrgrupp och tydligare koppling till 

länsdelsarbetet 

• Lite fokus på civilsamhället/ideell sektor 

• För mycket tyngd åt sjukvård 

• Otydligt vilka som deltagit. Några kände sig inte delaktiga 

• Saknar skolan 

• Många synpunkter på aktivitetsplanen 

 

Följande förändringar av planen har genomförts efter remiss: 

• Organisation och struktur för styrning och ledning samt process för 

framtagande av dessa har tagits bort. Återkommer med förslag efter 

process i särskild ordning.  

• Betonat det länsövergripande samt att det är en gemensam 

samhällsutmaning och att det behövs en gemensam målbild och 

strategi 

• Betonat att personcentrering är en viktig utgångspunkt 

• Förtydligat vikten av samarbete, samordning och samverkan 

• Förtydligat civilsamhällets roll  

• Begreppsförklaringar 

• Lagt till fråga om äldre 

• Förtydligat intentionen med medlen utifrån överenskommelsen och 

att de är tänkta som smörjmedel 

 

Den suicidpreventiva handlingsplanen har reviderats under 2020 och 

en lokal arbetsgrupp inom ramen för kunskapsstyrningen inom hälso- 

och sjukvården ska formeras under ledning av regionens  

suicidförebyggande samordnare.  

 

Efter diskussion beslutade chefsgrupp folkhälsa  

att godkänna Handlingsplan för psykisk hälsa i Örebro län 2020 – 2023 

med följande tillägg: 

 

att det fortsatta arbetet sker i nära samverkan med chefsgrupp för social 

välfärd samt vård och omsorg,  

att uppföljning av handlingsplanen sker senast hösten 2021 med 

möjlighet till revidering samt  

att beskrivning relationen i handlingsplanen mellan den regionala nivån 

och länsdelsnivån tydliggörs vid genomförandet.  
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5. Från möte med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 11 

september samt inför möte den 20 november 

Ingmar Ångman rapporterade från mötet med det specifika 

samverkansrådet den 11 september. Temat var det prioriterade 

insatsområdet Inkluderande arbetsliv. Presentationer gjordes av 

Stiftelsen Activa, de finansiella samordningsförbunden i Örebro län 

samt av Handlingsplan för kompetensförsörjning i Örebro län.  

Protokoll från mötet finns i Projify. 

 

Kommande möte med det specifika samverkansrådet hålls den 20 

november. Tema ej klart ännu.  

 

6. Uppdragsbeskrivning arbetsgrupp Sociala och 

folkhälsokonsekvenser av Covid19 

Ett förslag till uppdragsbeskrivning för arbetsgrupp Sociala och 

folkhälsokonsekvenser av Covid19 harv tagits fram.  

Chefsgrupp folkhälsa beslutade att godkänna uppdragsbeskrivningen.  

 

7. Övrigt 

 

Driv och hinder under dagens möte (rekonstruerat i efterhand) 

 

Driv:                                            
Bra att ses irl, bra med socialt 

möte                                         

Bra workshop 

 

Hinder: 

Många punkter på dagordningen 

(svårt att hinna med) 

Kort om tid för inläsning av 

handlingsplanen för psykisk hälsa 

Otydligt kring vilka punkter som 

innebär beslut 

Vi har olika förutsättningar i 

gruppen vilket innebär att vi tar oss 

an frågorna på väldigt olika sätt 

  

 

 

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 


