
HÄLSOPOLITISKA RÅDETS 
UTVECKLINGSMEDEL

Information och riktlinjer kring ansökan

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 tillväxt-regionerna 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.

FÖR FRÅGOR, KONTAKTUPPGIFTER OCH MER INFORMATION
se uddevalla.se/folkhalsa. Kontaktperson är Uddevalla kommuns folkhälsostrateg.



VAD INNEBÄR HÄLSOPOLITISKA RÅDETS UTVECKLINGSMEDEL?
Hälsopolitiska rådets utvecklings- 
arbete finansieras av Uddevalla 
kommun och Norra hälso- och sjuk- 
vårdsnämnden VGR utifrån ett 
gemensamt folkhälsoavtal. Totalt 
bidrar hälso- och sjukvårdsnämden 
med 2 250 000 kronor per år till 
utveckling inom folkhälsoområdet. 

Prioritering görs utifrån:
• Norra hälso- och sjukvårds-

nämndens Mål- och inriktning
• Uddevalla kommuns Strategiska 

plan
• Gällande folkhälsoavtal mellan 

Uddevalla kommun och Hälso- 
och sjukvårdsnämnden

• Omvärlds-/närvärldsanalys ut-
ifrån folkhälsoindex och väl-
färdsredovisning

• Överenskommelsen om sam-
verkan mellan idéburen sektor 
och Uddevalla kommun

Hälsopolitiska rådet beslutar inför varje 
år vilka områden som ska prioriteras. 
På rådets hemsida finns information 
kring vilka områden som är aktuella 
för nästkommande år.

PRIORITERADE OMRÅDEN

• Samverkan mellan olika organisationer prioriteras eftersom det skapar för-
utsättningar för ett mer hållbart och effektivt arbete.

• Utvecklingsarbetet ska ha ett hälsofrämjande och/eller förebyggande fokus 
på grupp- eller befolkningsnivå.

• Hälsans ojämlika fördelning i samhället ska vägas in i utvecklingsarbetet.
• Bidrag ges till nya insatser och utvecklingsområden, inte till ordinarie 

verksamhet eller pågående projekts befintliga verksamhet.
• Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften av annan 

verksamhet, detta kan vara i form av exempelvis tid, pengar eller arbetskraft.
• Utvecklingsarbetet ska pågå under 1-3 år. 
• Ansökan ska godkännas av förvaltningschef eller motsvarande innan den 

skickas in.

VILKA ÄR KRITERIERNA FÖR ATT SÖKA BIDRAG?

VEM KAN SÖKA?
Både kommunala och andra offentliga 
verksamheter och organisationer 
inom idéburen sektor kan ansöka 
om bidrag för utvecklingsarbeten 
enligt de prioriteringar och kriterier 
som Hälsopolitiska rådet beslutat. 
Insatserna ska vara långsiktiga och 
ha förutsättning för att fortsätta 
inom ordinarie verksamhet. 

Ansökan görs digitalt via Hälsopolitiska 
rådets hemsida. På hemsidan finns 
också mer information och instruk-
tioner om vad som ska finnas med i 
ansökan. 

www.uddevalla.se/folkhalsa
VAR SÖKER JAG?


