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Regionkontoret
Regional utveckling
Sandra Sternad-Fackel
Social hållbarhetstrateg

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-11-24

Diarienummer
LN VBG200036

Lokal nämnd Varberg

Tjänsteskrivelse, Finansiering av filmatisering av
Friskvårds- och Aktivitetsgrupper
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
- Avsätta 10 000 kronor ur 2020 års budget till medfinansiering av
kunskapsfilmer om friskvårds- och aktivitetsgrupper.

Sammanfattning
Den 3 juni 2020 tog Regionstyrelsen beslut kring satsningen Aktiviteter för barn och unga
med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper. Regionstyrelsen
beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och
etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den
ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna.
Under året har Kungsbacka kommun initierat en idé om att spela in kunskapsfilmer om
arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i syfte att inspirera, utbilda och skapa
förståelse för arbetets innehåll. Tanken är att via filmer förmedla lättillgänglig kunskap till
kommuner och regioner som är intresserade av att starta upp ett arbete med friskvårdsoch aktivitetsgrupper. Målgruppen blir därmed främst förtroendevalda, kommun- och
regionanställda samt personer engagerade i föreningslivet.

Bakgrund
Den 3 juni 2020 tog Regionstyrelsen beslut kring satsningen Aktiviteter för barn och unga
med behov av särskilt stöd - Friskvårdsgrupper och Aktivitetsgrupper. Regionstyrelsen
beslutade att ge lokala nämnder i uppdrag att verka för satsningens förankring och
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etablering i samverkan med satsningens aktörer, med ambition att den blir en del av den
ordinarie verksamheten i de halländska kommunerna.

Kunskapsfilmer om Friskvårds- och aktivitetsgrupper
Under året har Kungsbacka kommun initierat en idé om att spela in kunskapsfilmer om
arbetet med friskvårds- och aktivitetsgrupper i syfte att inspirera, utbilda och skapa
förståelse för arbetets innehåll. Tanken är att via filmer förmedla lättillgänglig kunskap till
kommuner och regioner som är intresserade av att starta upp ett arbete med friskvårdsoch aktivitetsgrupper. Målgruppen blir därmed främst förtroendevalda, kommun- och
regionanställda samt personer engagerade i föreningslivet.
Det färdiga resultatet kommer att bestå av en animerad introduktionsfilm som på ett
kortfattat och pedagogiskt sätt beskriver målgruppen (barn och unga i behov av
meningsfull och rolig fritid), hur arbetet går till, vilka aktörer som är inblandade och hur
samverkan fungerar. Som komplement till introduktionsfilmen kommer tio intervjufilmer
att spelas in med personer som arbetar med grupperna; exempelvis ungdomskonsulenter,
läkare, föreningsrepresentanter och kommunala koordinatorer.
Alla kommuner i Halland, Region Halland och RF SISU kommer att få tillgång till filmerna
för att använda i respektive organisations arbete med förankring och etablering av
friskvårds- och aktivitetsgrupper. Filmerna kan hjälpa till att beskriva, skapa förståelse för
arbetet och fungera som kunskapsöverförare.
Kostnaden för filmerna är totalt 200 000 kronor. En medfinansiering mellan Kungsbacka
kommun, Region Hallands lokala nämnder och RF SISU skulle innebära att Kungsbacka
kommun bidrar med 115 000 kronor, Lokala nämnder med 60 000 kronor (10 000 kr/
lokal nämnd) och RF SISU med 25 000 kronor. Arbetet är påbörjat under hösten 2020, och
kommer fortsätta under 2021 då de tio intervjufilmerna planeras kunna färdigställas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Att avsätta 10 000 kronor för medfinansiering till filmer om arbetet med friskvårds- och
aktivitetsgrupper.
Förvaltning
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Katrin Håkansson
Nämndtjänsteman

Styrelsens/nämndens beslut delges

Region Halland Ekonomiavdelningen
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Kultur- och fritidsnämnden Kungsbacka kommun

