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FHR § 1
Välfärdsbokslut 2007
Det aktuella välfärdsbokslutet föredrogs av Dan A och Karin G. Mötet diskuterade hur VFB
skall spridas. Förslag att föredra det i Kommunfullmäktige och att Bengt W för frågan till
presidiet. Respektive nämndrepresentant förmedlar erbjudande om föredragning i sina
nämnder.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att föreslå Kommunfullmäktige att Välfärdsbokslutet presenteras på ett fullmäktigemöte.

FHR § 2
LUPP ungdomsenkät
Ungdomsstyrelsen började arbeta med Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2001.
Mellan 2001 och 2006 har fler än sjuttio, eller en fjärdedel, av Sveriges kommuner deltagit.
En viktig utgångspunkt för ungdomspolitiken är att den är sektorsövergripande. Det handlar
om att ha ett helhetsperspektiv på ungdomars levnadsförhållanden och göra val utifrån
målgruppens behov, inte utifrån en enskild sektors. Därför är enkäten utformad för att kunna
användas både inom en enskild sektors verksamhet och övergripande.
Enkäten är uppdelad i olika moduler: Fritid, Skola, Politik och inflytande, Trygghet, Hälsa,
Arbete samt Framtid. Kriterier som har varit viktiga vid valet av kommuner har varit:
•

att kommunen vill utveckla ungdomspolitiken

•

att det finns resurser att satsa på projektet – främst i form av tid

•

att det finns en bred politisk förankring för att genomföra ungdomsundersökningen

På senaste mötet med ordförandena för Folkhälsoråden i norra Bohuslän och
folkhälsosamordnarna bestämdes att undersöka möjligheten att delta i LUPP 2009. Frågan
förs till Tillväxt Bohuslän och om den behandlas positivt där vidare till respektive KS.
Undersökningen är anpassad för tre olika åldersgrupper: skolår 7–9, gymnasiet och unga
vuxna 19–25 år. Några få frågor skiljer versionerna åt. Vid ovan nämnda möte förordades att
våra kommuner skall undersöka gruppen unga vuxna. För vidare information
http://www.ungdomsstyrelsen.se
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Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att stödja en ansökan tillsammans med övriga nordbohuslänska kommuner att genomföra en
undersökning med LUPP-enkät till gruppen unga vuxna.

FHR § 3
Folkhälsopropositionen
För att intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har
regeringen avsatt 115 miljoner kronor 2008 och avser att avsätta samma belopp årligen 2009
och 2010. Dessa medel kommer framför allt att användas till att stärka och stödja föräldrar i
deras föräldraskap, att intensifiera det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra
kostvanor och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Propositionen och
pressmeddelande finns på http://www.regeringen.se
Folkhälsopropositionen föredrogs av Dan A.

FHR § 4
Störa langningen
Länsstyrelsens kampanj Störa langningen handlar om alkohol och syftar bl.a. till att beröra
föräldrar och andra vuxna samt skapa diskussion och debatt hos allmänheten. Den kommer att
genomföras v. 23 och 24 i de kommuner i Västra Götaland som deltar. Folkhälsorådets ANTgrupp har tagit upp frågan och beslutat stå för kommunens kostnader i kampanjen.
Länsstyrelsen har tillställt Kommunstyrelsen en skrivelse där man uttrycker att det är
angeläget att kommunstyrelserna beslutar att de vill delta.
Beslut
Folkhälsorådet beslutar
att ställa sig bakom kampanjen samt
att föreslå kommunstyrelsen att göra detsamma

FHR § 5
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Projekt ”X-ray”
Återkoppling från projektet som vi fick information om på senaste FHR mötet. Kim de Bruin
informerar. Roger Andersson som i tjänst skall arbeta som ”nätfältare” bjuds också in för att
informera om kopplingen till projektet och vidare arbete inom detta område. Jens Andersson,
vik. fritidsassistent var också inbjuden.
Det har varit bra rusch på hemsidan bland ungdomarna men få vuxna har skrivit inlägg. Det
behövs kanske utbildning för vuxna användare. Magnus Betnér som föreläste på Futura drog
fullt hus. Sidan www.ungdomsfullmaktige.se kommer att vara öppen tre veckor till. På sikt är
det en dröm att det blir en kontinuerlig sida men i nuläget är det bättre att avsluta och starta
igen, kanske till hösten. Man skulle kunna ha öppet för förslag till områden man skulle kunna
börja med när man startar igen. En uppmaning till FHR är att delta i forumet. Efter projektets
slut kommer en utvärdering att göras som FHR och BUN:s ledningsgrupp får ta del av. Den
kommer kanske också att tillställas KS. Denna utvärdering kommer också att skickas till
Hälso och Sjukvårdsnämnden.

FHR § 6
Rapporter
Ordförande-samordnarträff 17 mars
Nästa utbildningsdag för folkhälsoråden i Norra Bohuslän blir den 30 sept. i Munkedal.
Förslag på innehåll är nationella folkhälsopropositionen och regionala folkhälsopolicyn.
Fördjupad studie av folkhälsostatistik genom att bjuda in experter som kan analysera utifrån
sin profession. En gemensam samordnare för kvinnofridsfrågor håller på att anställas för att
arbeta i Norra Bohuslän.
VG-regionens folkhälsopolicy
Det finns ett förslag som ligger som underlag för dialogmöten i regionen. Gerd, Birgit och
Dan åker på det i Uddevalla den 10 april. Sedan skall policyn ut på remiss.
FHR ekonomisk rapport och uppföljning
Dan gjorde en genomgång av förra året då budgeten gick plus minus noll men några områden
överskreds medan andra underskeds. Äldres hälsa, Demokrati-Värdegrund och VuxenArbetsliv överskreds medan Familjecentral och Maten-Rörelse underskreds.

FHR § 7
Tider FHR möten 2008-03-26
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Föreslagna tider är 13 maj, 15 september, 20 oktober och 2 december. Alla kl. 13.00-16.00.
De föreslagna tiderna beslutades.

FHR § 8
Övriga frågor
Det fanns inga övriga frågor.
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