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Folkhälsorådet i Färgelanda Kommun 

 
Riktlinjer för ansökan om projektbidrag från Folkhälsorådet 2017 

Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden men också samhällets 

utformning så som miljön i omgivningen, möjlighet till delaktighet i samhället och andra strukturella 

faktorer. Syftet med folkhälsoarbetet är att genom tvärsektoriell samverkan arbeta för att skapa 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa för alla som bor i Färgelanda kommun. 

Folkhälsorådet erbjuder verksamheter och föreningar i kommunen möjligheten att ansöka om 

projektbidrag för nyskapande utvecklingsprojekt som syftar till att stärka hälsan i befolkningen. Under 

2017 ska de projektansökningar ligga i linje med något av nedanstående prioriterade områden: 

Prioriterade insatsområden 2017 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
- Antal elever med godkända betyg i årskurs 9 ska öka 
- Stärka föräldrarollen 
- Trygga och säkra miljöer 

Goda levnadsvanor 
- Minska antalet personer som brukar alkohol, narkotika och tobak 
- Antalet fysiskt aktiva ska öka 

Jämställda och jämlika livsvillkor 
- Ökat arbetsdeltagande och en tillgänglig arbetsmarknad 
- Ökat socialt deltagande 
- Ökat psykiskt välbefinnande 

 
 

Följande kriterier gäller för ansökan om utvecklingsmedel från Folkhälsorådet; 

 Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med Folkhälsorådets prioriterade insatsområden och vara 

av hälsofrämjande- eller tidigt förebyggande karaktär. 

 Effekterna skall vara långsiktiga. 

 Projektet skall rikta sig till en bred allmänhet på grupp- eller befolkningsnivå, dock ej 

personalvård. 

 Det är en fördel om projektet genomförs i samverkan mellan olika verksamheter. 

 Projektbidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet. 

 Endast drogfria arrangemang kan beviljas projektmedel. 

 Projektmedel beviljas inte retroaktivt, dvs för vid beslutstillfället genomförda aktiviteter. 

 Projektmedel utbetalas mot bokföringsorder/faktura i efterskott. 

 Projektmedel beviljas inte till föreningar för sådan verksamhet/kostnad/aktivitet som faller inom 

ramen för kommunens bidragsnormer för föreningar, fastställda av kommunfullmäktige. 

 Ansökan skall innehålla en beskrivning av projektets bakgrund, syfte, målsättning, målgrupp samt 

en kostnadskalkyl. Det skall också framgå vilka resultat som förväntas, hur tidplanen ser ut samt 

en beskrivning av projektets fortlevnad efter projekttidens slut. 
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 I ansökan från kommunens verksamheter skall en beräkning av tidsåtgången för kommunens 

egen personal anges. 

 För kommunens verksamheter gäller att ansökan om projektmedel skall undertecknas av 

projektansvarig sektorchef. 

 

Ansökan om projektmedel sänds till folkhälsostrategen antingen per post till Folkhälsorådet, 
Färgelanda kommun, 458 80 Färgelanda, eller via mejl till lillan.fahlstedt@fargelanda.se 

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta folkhälsostrategen 
Lillan Fahlstedt på telefon 0528-567 126 eller via mejl, lillan.fahlstedt@fargelanda.se   
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