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Överenskommelse om samverkan för god,
jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018
- 2023
Parter: Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs
kommun, Nora kommun och Region Örebro län
(benämns i detta dokument som "parterna")

Syfte, övergripande mål och utgångspunkter
För att uppnå god, jämlik och jämställd hälsa i länets befolkning är samverkan en
grundläggande förutsättning. Kommunerna i länet och Region Örebro län har
tillsammans med andra myndigheter och organisationer ett tydligt ansvar i
folkhälsoarbetet och är beroende av varandras insatser. Verksamhet inom folkbildning
och föreningsliv främjar en god och jämlik hälsa och är en nödvändig del av
samhällets folkhälsoarbete.
Syftet med denna överenskommelse är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat
lokalt och regionalt folkhälsoarbete i samverkan mellan kommunerna i norra
länsdelen och Region Örebro län. Motsvarande överenskommelse tecknas även
mellan Region Örebro län och kommunerna i övriga tre länsdelar, Örebro läns
idrottsförbund med SISU idrottsutbildarna (ÖLIF/SISU) samt Örebro läns
bildningsförbund (ÖLBF).
Övergripande mål är att uppnå hög och jämlik livskvalitet i länets befolkning
Utgångspunkter för samverkan i och prioritering av det lokala och regionala
folkhälsoarbetet för god, jämlik och jämställd hälsa är:
•
Kommunernas egna mål
•
Mål och strategier i den regionala utvecklingsstrategin (RUS),
•
Region Örebro läns kommissionsarbete för jämlik hälsa
•
Folkhälsoplan för Region Örebro län.
•
Övriga relevanta regionala mål och planer.

Postadress
Region Örebro lån
Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 1, Örebro
Tel: 019-602 70 00
Fax: 019-602 70 08
Organisationsnummer: 232100-0164
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Överenskommelsens innehåll
Folkhälsoperspektiv i ordinarie verksamhet
•
Parterna ska aktivt använda samhällsplanering och annat övergripande
utvecklingsarbete samt lokal och regional verksamhet för att främja en god,
jämlik och jämställd hälsa i befolkningen. Regionens närsjukvård, psykiatri
och tandvård är viktiga aktörer lokalt.
Styrning och ledning
•
Kommunerna i länsdelen ska gemensamt forma ett system för styrning och
ledning av det lokala folkhälsoarbetet.
•
Ett länsdelsgemensamt folkhälsoteam med förutsättningar att arbeta
tvärsektoriellt och på strategisk nivå och med akademisk folkhälsokompetens
ska inkluderas i folkhälsoarbetet.
•
Parternas samverkan i det regionala och lokala folkhälsoarbetet ska, via den
regionala samverkansstrukturen och/eller samverkan i länsdelen och lokalt,
ske utifrån en gemensamt framtagen verksamhetsplan. I detta arbete ska
ÖLIF/SISU och ÖLBF involveras.
Kunskaps- och metodstöd
•
Parterna ska gemensamt samverka för att utveckla kunskaper och metoder i
folkhälsoarbetet
•
Region Örebro län ska bidra med epidemiologiska underlag som beskriver
befolkningens hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.
Samverkan med andra parter
•
Parterna ska samverka i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med ÖLIF/
SISU, ÖLBF samt Länsstyrelsen Örebro län.
•
Parterna ska söka samverkan i det lokala och regionala folkhälsoarbetet med
högskolor och universitet.
Uppföljning och utvärdering
•
Parterna ska gemensamt och årligen, med fokus på utveckling och lärande,
läns- och/eller länsdelsvis genomföra uppföljning av samverkan och
verksamhet som genomförts inom ramen för överenskommelsen. Uppföljning
ska ske i samverkan med ÖLIF/SISU och ÖLBF.
•
Region Örebro län ska bidra med metod- och kunskapsstöd för utvärdering av
detta avtal samt av insatser som genomförts inom ramen för avtalet.

Överenskommelsens ikraftträdande och upphörande
Denna överenskommelse gäller från och med 2018-05-01 t o m 2023-12-31. Part får
säga upp överenskommelsen. Innan sådan uppsägelse sker, ska part som vill säga upp
överenskommelsen anmäla frågan om uppsägning för samråd i det regionala
samverkansrådet, eller dess framtida motsvarighet.

www.regionorebrolan.se
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Bilaga:
Ekonomisk reglering av överenskommelsen

Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun
ges tillsammans årlig ersättning från Region Örebro län med följande belopp:
1 122 966 kr.
Ersättningen gäller för 2018. För de följande åren justeras ersättningen enligt pris-och
lönekompensation i regionfullmäktiges verksamhetsplan för respektive år.
Ersättningen betalas ut i februari innevarande år. Kommunerna ska årligen och
länsdelsvis senast den 31 januari till Region Örebro län lämna en ekonomisk
redovisning för föregående år.
Kommunernas ekonomiska satsning på folkhälsoteamens verksamhet ska minst
motsvara regionens ersättning.

www.regionorebrolan.se

