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Utvecklingsmedel 2018 (tidigare metodutvecklingsmedel)
Förslag till beslut
Falkenbergsnämnden beslutar att
- godkänna förslaget om nya kriterier samt ny inriktning av utvecklingsmedel

Sammanfattning
Utvecklingsmedel är en insats med målet att främja utveckling och att ta tillvara på
idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.
Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.
Under 2017 utlystes medel för metodutveckling för första gången i Falkenberg där
organisationer och verksamheter kunde ansöka under en anvisad period.
Under 2018 kommer Falkenbergsnämnden fortsätta utlysa medel för att kontinuerligt
stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social
hållbarhet under både våren och hösten. För att underlätta 2018 års ansökningar
kommer namnet metodutvecklingsmedel omvandlas till utvecklingsmedel, detta för
att undvika begreppsförvirring och för att öppna upp för alla som vill utveckla inom
området social hållbarhet, oavsett metod eller tillvägagångssätt.
Under 2018 föreslås inriktningen för utvecklingsmedel följa samma tema som lokala
nämnders gemensamma dialogprocess ”unga och unga vuxnas psykiska hälsa och
livsvillkor” som genomfördes under 2017. Under 2018 föreslås därför inriktningen och
prioriteringen inbegripa: Insatser och initiativ som främjar barn- och ungas psykiska
hälsa eller förebygger psykisk ohälsa.
Bakgrund
Under 2017 utlystes medel för metodutveckling för första gången i Falkenberg där
organisationer och verksamheter kunde ansöka under en anvisad period.
Urvalskriterierna för ansökningarna hade sin utgångspunkt i Falkenbergsnämndens
verksamhetsplan för 2017:
- Jämställdhet

-

Jämlikhet
Barn och ungas uppväxtvillkor

Utvecklingsmedel är en insats med målet att främja utveckling och att ta tillvara på
idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social hållbarhet.
Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
inom området social hållbarhet med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.
Utvecklingsmedel kan sökas av offentliga, ideella eller privata organisationer, samt
bransch- eller intresseorganisationer som verkar, eller vill verka i, Falkenbergs
kommun.
Under 2017 inkom fem ansökningar från olika organisationer:
- En trappa upp
- Falkenbergs gymnasieskola
- Kultur & Fritid
- MediYoga
- Studieförbundet Vuxenskolan
Det projekt och den insats som tilldelades medel var Studieförbundet vuxenskolans
projekt/insats ”Jämt”.
Vidareutveckling
Under 2018 kommer Falkenbergsnämnden fortsätta utlysa medel för att kontinuerligt
stimulera idéer och initiativ som kan möta samhällsutmaningar inom området social
hållbarhet, under både våren och hösten kommer medel att utlysas. För att underlätta
2018 års ansökningar kommer namnet metodutvecklingsmedel omvandlas till
utvecklingsmedel, detta för att undvika begreppsförvirring och för att öppna upp för
alla som vill utveckla inom området social hållbarhet, oavsett metod eller
tillvägagångssätt. Ytterligare en förändring är att definiera och avgränsa det
ämnesområde som nämnden önskar se insatser i. Under 2018 föreslås inriktningen
för utvecklingsmedel prioritera och följa samma tema som lokala nämnders
gemensamma dialogprocess ”unga och unga vuxnas psykiska hälsa och livsvillkor”
som genomfördes under 2017. Som ett led av det önskar Falkenbergsnämnden se
utveckling i form av insatser och initiativ som främjar eller förebygger barn- och
ungas psykiska hälsa. Andra kriterier som tas hänsyn till är de prioriteringar som
regionstyrelsen beslutade att lokala nämnder ska verka för:
-

En god start i livet
Insatser som utjämnar hälsoskillnader
Tillsammans utveckla och sprida generella och riktade hälsofrämjande
insatser
Utveckla nya arbetssätt för samverkan utifrån specifika gruppers behov, bland
annat för att främja barn och ungas hälsa

Praktiska detaljer
Utlysningen av medel gäller totalt 60 000 kr/år
Ansökningsdatum 2018
 Sista ansökningsdag för period 1: 3/4-18 (för beslut 29/5)
 Sista ansökningsdag för period 2: 23/10-18 (för beslut 4/12)
Särskild inriktning och prioritering inför 2018 föreslås inbegripa:
- Insatser och initiativ som främjar barn- och ungas psykiska hälsa eller
förebygger psykisk ohälsa.
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