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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2022-01-31 Mötesanteckningar 
 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 31 januari 2022 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

Anna Jakobsson, chef staben för hållbar utveckling (del av mötet) 

Katrin Larsson, hållbarhetschef Örebro kommun  

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen 

Margareta Johansson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Emma Lado, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Ida Broman, folkhälsochef norra Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Camilla Pettersson, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 2-5 

Maria Lindborg, projektledare barnfattigdom välfärd och folkhälsa, punkt 6-7 

 

 
1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2021-12-08 lades till handlingarna. 
 
Ingmar informerade om att han i december vid möte med kc/rd-gruppen 
ställde frågor kring behovet av handlingsplaner eller inte i den form de har 
nu. Svaret från gruppen var att vi kan använda RUS med de utmaningar som 
ringats in som utgångspunkt. Angående kommande överenskommelser så 
upplevs de fungera bra, att de ska följas upp men i det stora hela funkar de 
väl.  

 
2. Uppföljning workshop 2021-12-08 

Camilla och Linnea redovisade en sammanställning av resultaten från den 
workshop som genomfördes vid chefsgruppsmötet den 8 december.  
Chefsgruppen upplevde att sammanställningen var bra och man känner igen 
diskussionen i den. Uppdrag för fortsatt arbete blev att komplettera den text 
som saknas i sammanställningen och  att den kompletteras med en grov tids- 
och arbetsplan.  
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3. Uppföljningsdag 2021  

Linnea presenterade det material som hittills sammanställts men att 

underlaget behöver bearbetas ytterligare.  

Chefsgruppens reflektioner kring upp uppföljningsdagen var att det var en bra 

dag, att den skapar stolthet i arbetet och att det kan vara ett syfte med dagen. 

Eftermiddagen upplevdes av några som tröttande med digitalt format och för 

många grupper. Blandade grupper med tjänstepersoner och politiker under 

förmiddagen är en utmaning vilket bör leda till annan planering inför 

kommande uppföljningsdagar. Det är viktigt med en bra introduktion för 

nyanställda kring våra överenskommelser mm. Dagen fick positiva reaktioner 

från SKR. 

Man kan också fundera kring hur man skapar och delar in grupper för 

samtalen. Kan ge kraft till kommande arbete länsdelsvis.  

Vilket blir nästa steg? Sammanställningen kommer att redovisas för specifika 

samverkansrådet för folkhälsa vid mötet den 11 februari.  

 

Underlagsmaterialet finns i Projify.  

 

4. Enkät 2021 samverkansgrupperingar 
Ingmar gjorde en genomgång av resultaten från den enkät kring uppföljning 
av mål i välfärds och folkhälsas verksamhetsplan 2021 som genomförts i bl a 
chefsgrupp folkhälsa. Bland de som svarat finns en positiv bild av samverkan 
och samverkansstruktur. Synpunkter på vad som fungerar bra och vad som 
kan utvecklas har lämnats.  
 
Enkätresultaten finns i Projify.  
 

5. Workshop inriktning 2022 
En workshop med Camilla som processledare genomfördes kring samverkan 
för en god, jämställd och jämlik hälsa 2022 där syftet var att samtala om 
prioriteringar för vårt gemensamma arbete under 2022.  
De frågeställningar som diskussionerna fördes kring var följande: 
- Vilka områden/insatser/aktiviteter bör vi prioritera i våra befintliga arbets- 
och samverkansgrupper?  
- Hur stärker vi förutsättningarna lokalt och regionalt för ett utökat 
ägandeskap av folkhälsofrågorna – hur ”krattar vi manegen” inför uppdaterad 
RUS, kommande handlingsplan och överenskommelse? 
 
Resultatet av workshopen kommer att sammanställas av Camilla och 
presenteras vid kommande möte.  
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6. Förstudie barnfattigdom i Örebro län  

Maria Lindborg presenterade nuläget i den förstudie som pågår. Projekttiden 

löper tom den 31 mars. En processverkstad med bred inbjudan kommer att 

genomföras den 2 mars som är en slutlig workshop i förstudiearbetet där 

ambitionen är att komma fram i frågan hur?   

Diskussion fördes kring vilket regionalt stöd som det finns behov av samt hur  

vi ska ta till vara på resultatet från den 2 mars. Rädda barnen har meddelat att 

de kan ta ansvar för kunskapshöjning i barnfattigdomsfrågorna. Diskussion 

fördes om i vilken form och forum detta kan ske. Eksam och Verdandi har 

utbildningar om ekonomi som t ex skulle kunna erbjudas via 

familjecentralerna. Finns det andra arenor som kan vara aktuella? Kan vi 

tillsammans arbeta enhetligt med olika checklistor?  

 

Synpunkter/diskussion: Det är viktigt att lägga kraften på insatser och att 

hänga i och hålla ut!  

Samordning och stöd behövs. Bör vara regionen som tar den rollen. 

Många initiativ pågår, tex svenska kyrkan i norra länsdelen och 

Stadsmissionen.  

Olika typer av insatser är kompenserade men också viktigt att påverka roten 

till fattigdom, dvs egen försörjning.  

Olika utmaningar i olika geografiska områden lokalt.  

Folktandvården vill också titta närmare på hur man kan rikta sina utmaningar. 

 

7. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 17 

februari. Tema barnfattigdom? 

Både specifika rådet för social välfärd samt vård och omsorg och specifika 

samverkansrådet för folkhälsa har möten den 11 februari och förstudien för 

barnfattigdom finns med på dagordningen.  

Diskussioner fördes om lokala initiativ som kan redovisas i denna diskussion.  

Exempel som gavs var rättighetsbaserat bistånd i Karlskoga kommun samt 

analyser kring försörjningsstöd och barnfattigdom i Hällefors kommun.  

  RF-SISU kan medverka med kunskap kring Fritidsbankerna i länet.  

 

8. Introduktion nyanställda i teamen om regionens arbete  

Förslag finns om att regionen bjuder in nyanställda till en introduktion om 

regionens folkhälsoarbete samt organisation. Detta upplevdes som ett bra 

initiativ. Förslag finns på ett fysiskt möte i april. Ett introduktionstillfälle bör 

hållas  för sig och ett mingel för alla folkhälsoteam senare, kanske i juni eller 

augusti då kanske också prioriteringar för 2022 kan presenteras.  
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9. Rapporter  

  Pågående ansökningar 

Delmos har pekat ut fyra kommuner i länet som kan söka statsbidrag 2022. 

Dessa är Degerfors, Karlskoga, Örebro och Hällefors. Regioner och civila 

samhället kan söka i samverkan med dessa kommuner.  

RF-SISU har två ansökningar till Allmänna arvsfonden; dels ÖSK som vill 

utveckla den psykiska hälsan bland unga, dels Örebro skateboard, som vill 

arbeta med utveckling av skatemiljöer i länet.  

 

Margareta påminner om att Allmänna arvsfonden numera har medel för 

projektidéer för äldre personer. Läs mer via denna länk: 

https://www.arvsfonden.se/ansokan/ny-malgrupp 

 

  Från protokoll 

Sammanställningen av protokoll från olika grupperingar inom den regionala 

samverkansstrukturen och regionens politiska organisation lades till 

handlingarna.  

 

10. Övriga frågor 

Kommande möten 2022  

Gemensamt planerat chefsgruppsmöte den 11 mars flyttas till den 3 juni 

Linnea gör en doodle för ett möte i mars.  

  

21 april  em  

 3 juni                 em  (gemensamt med chefsgrupp social välfärd samt vård    

                                         och omsorg) 

  16 juni  fm 

  25 augusti  em 

  27 oktober  em 

  1- 2 december  internat? 

  16 december      uppföljningsdag 2022 

 

  Driv och hinder för dagens möte 

Driv:                                            
Så mycket vi hunnit  

Bra tidsplanering 

Varierande på ett positivt sätt 

bra process med workshop 

Bra med Camilla som processledare 

Jag kan gilla att reflektera för mig 

själv trots digitalt 

Hinder: 
Saknar Annika. Det haltar när en 

länsdel saknas 

Har inget negativt att tillföra 
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Bra innehåll blandning av 

egenreflektion/dialog och lagom 

pauser. 

 
 

 
 
Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 


