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Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning 

Välfärd och folkhälsa, Linnea Hedkvist 2022-04-01 Mötesanteckningar 

 

Mötesanteckningar chefsgrupp folkhälsa 
den 1 april 2022 

Närvarande: 

Ingmar Ångman, områdeschef välfärd och folkhälsa, ordförande 

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

Lisen Tang Kempe, strategisk planerare folkhälsa Örebro kommun  

Cecilia Ljung, folkhälsochef västra länsdelen 

Jonas Karlsson, folkhälsochef RF SISU Örebro län 

Emma Lado, folkhälsokommunikatör ÖLBF 

Ida Broman, folkhälsochef norra Örebro län 

Linnea Hedkvist, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa  

Jenny Forsberg, utvecklingsledare välfärd och folkhälsa, punkt 2 

Maria Lindborg, projektledare barnfattigdom välfärd och folkhälsa, punkt 5 

 

 

1. Föregående minnesanteckningar 

Anteckningarna från mötet 2022-01-31 lades till handlingarna. 

 

2. Överenskommelsemedel 2022 Nära vård 

Ingmar presenterade Jenny Forsberg som sedan i mars är anställd som 

projektledare för främjande och förebyggande inom nära vård.  

- Nära vård barn och unga 

 

Laget runt kring pågående arbete inom nära vård och folkhälsoteamens 

involvering 

Norra länsdelen: Folkhälsan har en tydlig roll i länsdelsgruppen som är navet 

för nära vård. Tyngden ligger på främjande och förebyggande arbete. Arbete 

pågår med att få med skolchefer i arbetet med inriktning på barn och unga. 

Hur ska vi arbeta  med kommunikation, dvs prata om nära vård och 

tydliggöra tidigare och pågående arbete. Folkhälsoperspektivet är viktig del i 

processen.  
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Södra länsdelen. Oklart hur länsdelsgruppen ska fungera. Man processar 

kring en färdplan. Nära vård-arbetet är ett paraply. I Laxå finns ett starkt 

pågående arbete via länsdelsgruppen i västra länsdelen. Upplever samverkan 

som svag.  

 

Västra länsdelen: Nära vård-arbetet är en jättestark fråga i länsdelsgruppen. F 

n pågår arbete med en färdplan. Viktigt att kommunicera begreppet nära vård. 

Folkhälsoteamet samordnar arbetet med processledarna i respektive kommun.  

 

Örebro kommun: Länsdelsgruppen håller i frågan tillsammans med 

samverkansledaren. Två gånger per år sker kommunikation kring 

folkhälsoperspektivet.  

 

RF-SISU: Är involverade i nära vård-arbete men mest som aktör på operativ 

nivå, t ex i arbetet med FaR. Man bedriver gruppverksamheter för både barn, 

unga och äldre. Samverkan med olika parter t ex psykiatrin och 

socialpsykiatrin.  

 

ÖLBF: Aktiviteter via folkbildningen på operativ nivå.  

 

Ingmar informerar om att kommunikationsstöd kring nära vård-arbetet finns 

att tillgå hos välfärd och folkhälsa. 

 

3. SKR:s strategnätverk 

Diskussioner fördes om att alla kommuner inte får delta i SKR:s strategiska 

nätverk för kommuner och folkhälsa och hur information kan delges. Det 

finns också andra nationella nätverk som är viktiga, t ex 

folkhälsochefsnätverket för regioner samt Healthy Cities.  

 

Chefsgruppen beslutade att vid kommande möten ha en fast punkt på 

dagordningen: ”Rapporter från nationella nätverk”. 

 

4. Mingel för folkhälsoteamen i länet 

I samband med uppföljningsdagen i december 2022 framfördes önskemål 

från folkhälsoteamen om ett ”folkhälsomingel”. Detta har även diskuterats i 

arbetsgruppen för Kunskapslyft folkhälsa och där framfördes ett förslag om 

att det ska hållas efter sommaren och att det fokuserar på ett specifikt område, 

t ex psykisk hälsa och de aktiviteter som pågår just nu i länet. Även 

kunskapsunderlag som tagits fram i regionen.  

Chefsgruppen beslutade att Folkhälsominglet genomförs fysiskt 

eftermiddagen den 30 augusti.  
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5. Barnfattigdom – uppföljning processverkstad och fortsatt arbete 

Maria Lindborg rapporterade från den processverkstad som genomfördes den 

2 mars. Sammanställning pågår och kommer att diskuteras vid ett 

arbetsgruppsmöte den 22 april.  

 

Diskussion fördes om kommande arbete:  

En utbildning om hushållsekonomi kommer att genomföras för all personal 

på familjecentralerna via kommunens skuldrådgivare. Detta kan ses som en 

pilot som sedan kan spridas runt om i länet.  

Kronofogden har bra material på olika språk.  

 

Nationella resurspersoner från Rädda Barnen har tackat ja till att utbilda 

politiker och högre tjänstepersoner kring barnfattigdom. En ”barnrättsfrukost” 

i mitten av maj diskuterades, likaså om den ska genomföras fysiskt, digitalt 

eller som en kom bination. En verksamhetsnära utbildning med mer 

inspiration och goda exempel planeras efter sommaren även då med stöd från 

Rädda Barnen.  

Diskussion fördes om hur spridning av inbjudningar kan ske.  

 

6. Rapport om psykiskt välbefinnande – hur arbeta vidare utifrån resultat? 

Staben för hållbar utveckling har publicerat rapporten ” Liv & hälsa ung - 

Psykiskt välbefinnande, Analysrapport med fokus på skydds och 

riskfaktorer”. Diskussion fördes om hur vi kan tillvara kunskapen i boken och 

arbeta vidare med denna i våra aktiviteter. Ett förslag som framfördes var att 

ta med frågan i det planerade folkhälsominglet i augusti. 

Ett webbinarium om rapporten kommer att genomföras den 6 maj som också 

kommer att spelas in. 

 

7. Flyktingsituationen lokalt, mottagande och oro 

Chefsgruppen diskuterade på vilket sätt folkhälsoteamen är inblandade i 

mottagandet av flyktingar från Ukraina. 

ÖLBF: Har stort fokus på frågan. Utbildningar i svenska språket sker via 

studieförbunden och diskussioner förs också kring var barnen ska vara under 

utbildning.  

ÖLIF: Man mobiliserar i de kommuner som tagit emot flyktingar och rustar 

föreningarna. Man kan se likheter och skillnader i jämförelse med   

flyktingmottagandet 2015.  

Väster: Stabsarbete pågår centralt i Karlskoga kommun, en 

integrationsförskola öppnades i förra veckan. 

Örebro kommun: Finns en stabsorganisation där ett par personer från  

folkhälsoteamet ingår. Perrongen finns som första steg i skolan för nyanlända. 

Söder: Teamet är inte involverat i arbetet.  

https://www.orebro.se/omsorg--stod/invandrare--flykting/skola-for-nyanlanda.html
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Norr: Mottagande sker i Fellingsbro och Lindesberg.  

Regionen: Är en viktig fråga. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen har upprättat 

”Planering och struktur för mottagande av flyktingar med anledning av 

Ukrainakrisen”. En beskrivning av denna finns i Projify. 

 

Diskussion fördes också kring att kriget i Ukraina kan innebära trauma hos 

personer som flytt tidigare från andra krigshärdar i världen. 

 

8. Inför mötet med specifika samverkansrådet för folkhälsa den 6 maj 

De uppslag som diskuterades var kommande processer för handlingsplaner 

och överenskommelser med rapport från chefsgruppens möte den 21 april. 

 

Som tema diskuterades uppdatering av arbetet med omställningen till kring 

nära vård och kopplingen till folkhälsoarbetes främjande och förebyggande 

insatser. 

 

Information om den nationella konferens arrangerad av Mötesplats för social 

hållbarhet den 20-21 september i Örebro.  

 

9. Nästa möte  

Mötet genomförs som ett digitalt möte kl 14-16.30.  

På dagordningen: 

Process för kommande handlingsplaner och överenskommelser. 

Inriktning samverkansarbete 2022 

Presentation av förslag till ny samverkansorganisation för nära vård och 

psykisk hälsa.   

 

10. Rapporter  

  Pågående ansökningar 

Anna J rapporterade att projektet ”Kulturdialog genom tolk” med stöd 

från  Asyl-, migrations- och integrationsfonden nu avslutas och att 

diskussioner pågår om hur arbetet kan drivas vidare.  

 

Cecilia rapporterade att folkhälsoteamet driver arbetet med Mötesplats 

Kupolen i Karlskoga och att diskussioner pågår om hur arbetet kan 

finansieras långsiktigt 

 

Från arbetsgrupper.  

Cecilia rapporterade att TABB-projektet genomfört ett studiebesök hos Ystad 

kommuns projekt Backa barnen.  
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11. Övriga frågor 

Introduktion nyanställda 

Jonas lyfte att det vore bra om alla parter får utrymme att informera i 

samband med det planerade introduktionstillfället den 29 april vilket 

chefsgruppen tyckte var en bra idé. Linnea för frågan vidare till 

planeringsgruppen.  

   

  Driv och hinder för dagens möte 

Driv:                                            

Konstruktiva diskussioner  

Kul att ses 

Bra och effektiv mötesstruktur 

Viktigt att ha med teman på 

dagordningen som kan diskuteras 

Bra att ha egen tid att diskutera , färre 

besök 

 

Hinder: 

Information om förberedelse inför 

de punkter som ska diskuteras 

behövs. Ärendesammanfattningar 

kan fortsättningsvis vara en lösning, 

Utskick av protokoll från 

chefsgrupp folkhälsa till 

länsdelsgrupperna behövs för bättre 

spridning av aktuella frågor 

 

 

 

 

 

Linnea Hedkvist 

Utvecklingsledare folkhälsa 


