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Lokala nämnden Varberg

Spridningskonferens Hälsa på lika villkor och Lupp 2019
Förslag till beslut
Lokala nämnden Varberg beslutar att
anteckna den lämnade informationen till protokollet.

Sammanfattning
Lokala nämnden Varberg har bland annat i uppdrag att verka för minskade skillnader
i hälsa genom långsiktigt hälsofrämjande arbete samt att främja lokal och regional
samverkan. Kopplat till dessa uppdrag ska nämnden sprida och verka för
implementeringen av kunskap från befolkningsstudien Hälsa på lika villkor samt
arbeta med ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Mot bakgrund av detta kommer lokala nämnden Varberg i samverkan med Varbergs
kommun att arrangera en spridningskonferens av Hälsa på lika villkor och Lupp.
Konferensens syfte är att sprida undersökningarnas resultat samt att främja lokal och
regional samverkan för att minska skillnader i hälsa. Konferensen arrangeras den 10
oktober 2019.
Bakgrund
Ett av lokala nämnden Varbergs uppdrag är att verka för minskade skillnader i hälsa
genom långsiktigt hälsofrämjande arbete, vilket bland annat sker genom att sprida
och verka för implementeringen av kunskap från befolkningsstudien Hälsa på lika
villkor. Studien syftar till att följa befolkningens hälsoutveckling över tid för att finna
förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa. Hälsa på lika villkor
genomförs nationellt av Folkhälsomyndigheten vartannat år och vart fjärde år görs en
fördjupning i Halland med stöd av lokala nämnder. Lokala nämnders medfinansiering
innebär att tillförlitlig statistik även fås på på kommundelsnivå. Den senaste
undersökningen genomfördes under våren 2018 och resultaten publicerades i maj
2019. Dessutom gjordes ett extra tilläggsurval för enkäter till åldersgruppen 16-18 år
och dessa resultat kommer att publiceras i september 2019.
Lokala nämnden Varberg har också i uppdrag att främja lokal och regional
samverkan, vilket bland annat görs genom folkhälso- och trygghetsrådet samt Trygg i
Varberg. En del av Trygg i Varbergs handlingsplan är att parterna ska arbeta med
ungdomsenkäten Lupp. Enkäten tas fram av MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) och syftar till att ta reda på hur ungas livssituation ser ut. Lupp
genomförs vart fjärde år, senast under hösten 2018. Processen samordnas av
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Varbergs kommuns kultur- och fritidsförvaltning men analysen av resultaten
genomförs av representanter från Trygg i Varberg, där bland andra lokala nämnden
Varbergs strateg för social hållbarhet deltar.
Lokal nämnd Varberg kommer att i samverkan med Varbergs kommun att anordna
en spridningskonferens av Hälsa på lika villkor och Lupp. Konferensens syfte är att
sprida undersökningarnas resultat samt att främja lokal och regional samverkan för
att minska skillnader i hälsa. Lokala nämnden Varbergs strateg för social hållbarhet
och en av utvecklingsstrategerna på Varbergs kommuns kultur- och fritidsförvaltning
håller på att planera konferensens innehåll, och tanken är att utöver presentationen
av undersökningarnas resultat också involvera ungdomar genom att bjuda in dem till
att diskutera resultaten. Konferensen arrangeras den 10 oktober 2019 på Folkets hus
i Varberg och målgruppen är politiker, tjänstepersoner, skolungdomar och andra
intresserade.
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Kostnad för hyra av lokal på Folkets hus är 2800 kr exklusive moms. Kostnad för
enklare förtäring/fika tillkommer.
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