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hälsopolitiska rådets utvecklingsmedel
Hälsopolitiska rådets utvecklingsarbete finansieras av Uddevalla
kommun och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden VGR i enlighet med
ett gemensamt folkhälsoavtal.
Totalt bidrar hälso- och sjukvårdsnämnden med 2 250 000:-/år till
utveckling inom folkhälsoområdet.
Prioritering inför budget 2017 görs utifrån:
• Norra hälso- och sjukvårdsnämndens Mål- och inriktning,
• Uddevalla kommuns Strategisk plan,
• Gällande folkhälsoavtal mellan Uddevalla kommun och Hälso- och
sjukvårdsnämnden, samt
• Omvärlds-/närvärldsanalys utifrån folkhälsoindex och välfärdsredovisning.
Ansökningsförfarande
Såväl kommunala och andra offentliga verksamheter som organisationer
inom idéburen sektor kan ansöka om folkhälsomedel för utvecklingsarbeten enligt de prioriteringar och kriterier som Hälsopolitiska rådet
beslutat.
Ansökan om utvecklingsmedel under 2017 ska vara folkhälsoutvecklaren
tillhanda senast 7 september 2016. Hälsopolitiska rådet beslutar om
tilldelning av utvecklingsmedel vid sammanträde den 15 november 2016.
Ytterligare information finns på Hälsopolitiska rådets hemsida www.
uddevalla.se/folkhalsa

prioriterade områden
Hälsopolitiska rådet har beslutat att ansökningar som berör följande
områden är särskilt prioriterade inför budget 2017:
• Brott, våld, droger och intolerans
• Inkludering och jämlikhet i hälsa
Insatserna ska vara långsiktiga och ha förutsättning för att, om
utvecklingsarbetet faller väl ut, fortsätta inom ordinarie verksamhet efter
bidragstiden.

bidragskriterier
•
•
•
•
•
•

Utvecklingsarbetet ska vara av hälsofrämjande eller tidigt
förebyggande karaktär på grupp- eller befolkningsnivå
I planering av utvecklingsarbete/insatser ska hänsyn tas till hälsans
ojämlika fördelning i befolkningen/målgruppen
Bidrag ges inte till sökandes ordinarie verksamhet
Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan
verksamhet
Ansökan kan avse utvecklingsarbeten som löper under 1-3 år
Ansökan ska före insändning godkännas av förvaltningschef eller
motsvarande.

RUBRIKER I ANSÖKAN
Följande rubriker ska användas i ansökan. Beskriv kort (max 2-3 sidor) vad
ni söker utvecklingsmedel till:
•
•
•
•
•

Namn på projektet/utvecklingsarbetet
Ansökningsdatum
Sökande organisation/verksamhet
Handläggare/kontaktperson inklusive adress/telefon/e-post
Ansökt belopp (maximalt 50% av den totala kostnaden, uppge även
om ansökan avser 1, 2 eller 3 år)

•
•
•
•

•
•

Bakgrund (beskriv vad som behöver utvecklas och varför)
Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni mäter detta)
Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni avser att göra)
Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer
till nytta för samt på vilket sätt utvecklingsarbetet påverkar hälsans
ojämlika fördelning)
Koppling till Hälsopolitiska rådets prioriterade områden samt till andra
politiska prioriteringar, projekt, planer och verksamheter
Budget (beskriv i grova drag projektets/utvecklingsarbetets kostnader
och dess finansiering)
Återrapportering/kommunikation/uppföljning
Fortsättning efter projekttidens slut

•

Godkännande av förvaltningschef eller motsvarande

•
•
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Uddevallas Vision
LIV – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans
stimulerar utveckling. Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv.
LUST – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor
lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Här finns mötesplatser som
inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan.
LÄGE – Uddevalla är en del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg.
Växtkraften i kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av
Bohuslän och den unika kombinationen av hav, fjäll och fjord.
							
Kommunfullmäktiges övergripande mål
• En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för
medborgarna
• Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att
utveckla Uddevalla kommun
• Medborgarna känner förtroende för hur kommunens resurser används
Kommunfullmäktiges folkhälsomål
Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka (index)
Allmän hälsa - Goda uppväxtvillkor - Förebyggande av våld och skador
För frågor och mer information
Ylva Bryngelsson
Folkhälsoutvecklare
ylva.bryngelsson@uddevalla.se
uddevalla.se/folkhalsa

www.uddevalla.se

