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Sydnärke
Utifrån den överenskommelse kring psykisk hälsa som finns mellan staten och SKL har nu en
handlingsplan tagits fram för Sydnärke (avser fyra kommuner då Laxå tillhör västra länsdelen i detta
sammanhang). Nästa steg i processen är implementering av planen som sker via en kick-off den 14
november, då vi tillsammans diskuterar fram hur vi ska göra verklighet av planen.
Under årets folkhälsokonferens Lika för alla? meddelades datum för 2017 års länsdelskonferens.
Tyvärr har vi fått veta att många har förhinder att delta på utsatt datum, och vi kommer därför att
skicka ut en kort enkät för att kunna planera en så tillgänglig och relevant konferens som möjligt, vi
hoppas att ni tar er tid att besvara denna!
En ansökan har nu skickats in till Folkhälsomyndigheten för fortsatt arbete utifrån det förberedande
projektet Fråga dom som vet. Fokus i projektansökan är att arbeta fram samverkansstrukturer för det
ANDT-preventiva arbetet i Sydnärke, där ungas delaktighet är ett genomsyrande perspektiv.
Bakgrunden till ansökan är bland annat en önskan om utökad samverkan i implementeringen av den
nya ANDT-strategin, liksom optimering av de resurser som finns att tillgå inom ANDT-arbetet.
Kopplat till den nationella ANDT-strategin har Länsstyrelsen tagit initiativ till kommundialoger kring
den regionala ANDT-strategin som är under framtagande. Dessa kommer ske under hösten.

Askersund
Under v. 42 provar Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna ett nytt arbetssätt genom
att boosta en kommun, i detta fall Boosta Askersund. Det innebär att Idrottens hus under en vecka
flyttar ut till kommunen, och rent fysiskt finnas på plats för att synliggöra sitt arbete och skapa
möjlighet för fler att dra nytta av den kompetens som finns att tillgå. De kommer bl.a. att besöka så
många föreningar som möjligt, stötta föreningar med IdrottOnline och tala om idrotten som en
samhällsaktör.

Hallsberg
Det återupptagna regionala Demokratinätverket hade sitt senaste möte i Alléskolans lokaler i
Hallsberg. Fokus för programmet låg på främjandet av delaktighet och inflytande bland barn och
unga, och deltagarna fick bland annat lyssna till hur Alléskolan arbetar med demokratifrågan och
praktiskt ta del av ett arbetsmaterial som tagits fram av samhällskunskapslärarna. Utöver det
informerade Örebro läns idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna om hur idrotten arbetar utifrån
barnkonventionen, och nätverkets reviderade plattform antogs.

Kumla
I det pågående projektet Fråga dom som vet – ungas delaktighet i ANDT-prevention som syftar till att
skapa en bild av ungas attityd och inställning till ANDT har nu arbetet med fokusgruppsintervjuer

påbörjats. Unga i olika sammanhang intervjuas utifrån en intervjuguide som tagits fram i samverkan
med en referensgrupp av ungdomar. I Kumla har skolelever från både JN-gymnasiet och
Vialundskolan intervjuats. Fokusgruppsintervjuer pågår även i övriga kommuner.

Laxå
För att öka den folkhälsopolitiska kompetensen i kommunen har den andra omgången av
utbildningen Folkhälsa är politik genomförts i Laxå. Målgrupp var förtroendevalda samt
tjänstepersoner på chefsnivå. Utbildningen planeras också att genomföras för hela chefsgruppen
längre fram i höst. Genom att det finns en gemensam kompetensgrund kring folkhälsa i styrning och
ledning kan också folkhälsoperspektivet få ett starkare genomslag i hela kommunens verksamhet.
Det för Sydnärke gemensamma projektet Flyktingguide med Laxå kommun som huvudsökande
bjuder in till kombinerad slut/fortsättningskonferens i Laxå den 8:e november, då Länsstyrelsen
beviljat medel även för 2017. Förhoppningen är att kunna presentera en första återrapportering
utifrån den pågående utvärderingen av projektet.

Lekeberg
Regeringen har i år gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela, administrera och följa upp
utvecklingsmedel till kommuner, landsting och ideella föreningar i syfte att kvalitetsutveckla arbetet
mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt
arbetet med våldsutövare. Därför arrangeras nu en heldag för Sydnärke riktat till personer som
arbetar inom förskola, skola, omsorg, hälso-och sjukvård, socialtjänst, bostadsbolag eller annan
funktion som kommer i kontakt med våldsutsatthet, och även till politiker och beslutsfattare.
Konferensen hålls den 20 oktober kl. 09.00-15.30 i Lekebergskyrkan, Kyrkvägen 6, Fjugesta.
Kontaktperson i teamet är Hanna Hansson.

Personal
Sara Gustafsson kommer inte att återvända till sin projektanställning i teamet då hon fått en tjänst
inom Örebro kommun. Detsamma gäller Lisen Tang Kempe som under hösten är tjänstledig. Vi
hoppas självklart att hon kommer tillbaka, och önskar dem båda lycka till i arbetet! Med anledning av
tjänstledigheten pågår nu en rekrytering för att stärka upp teamet, inledningsvis fram till årsskiftet.

Viktiga datum att skriva in i kalendern
- 20 oktober: Sydnärkekonferens Ett samhälle fritt från våld, kl. 09.00-15.30, Lekeberg
- 8 november: Konferens Flyktingguide i Laxå
- 14 november: Kick-off handlingsplan psykisk hälsa i Sydnärke
- Vecka 40: Kombinerad Fallkampanjsvecka & Seniorfestival i Sydnärke, se bifogat program
- Vecka 42: Boosta Askersund med Ölif/SISU
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