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Utvecklingsmedel social hållbarhet – Ansökningsperiod 1
Förslag till beslut
Varbergsnämnden beslutar att
Anteckna den lämnade informationen om inkomna ansökningar om utvecklingsmedel
för social hållbarhet till protokollet

Sammanfattning
Under 2018 har Varbergsnämnden avsatt 80 000 kr i utvecklingsmedel för social
hållbarhet. Det övergripande syftet är att utveckla det hälsofrämjande och
förebyggande arbetet inom området med särskilt fokus på insatser för en mer jämlik
hälsa. Som en följd av resultaten från genomförda dialoger kring unga och unga
vuxnas psykiska hälsa har Varbergsnämnden under 2018 valt att särskilt prioritera
insatser med fokus på barn och ungas psykiska hälsa.
Ansökan om utvecklingsmedel för social hållbarhet är uppdelad i två perioder. Beslut
om inkomna ansökningar under period 1 tas av Varbergsnämnden vid sammanträdet
den 28 maj och för period 2 den 6 december 2018.
Under sammanträdet presenteras och diskuteras inkomna ansökningar inför beslut
den 28 maj.

Bakgrund
Under 2018 har Varbergsnämnden avsatt 80 000 kr i utvecklingsmedel för 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.
Som en följd av resultaten från genomförda dialoger kring unga och unga vuxnas
psykiska hälsa som samtliga lokala nämnder genomförde under 2017 har
Varbergsnämnden valt att särskilt prioritera insatser med fokus på barn och ungas
psykiska hälsa under 2018.

[Skriv text]

Bedömningskriterier
Under 2018 sker bedömning av inkomna ansökningar utifrån följande kriterier:
1. Utvecklande arbete
I vilken utsträckning insatsen bidrar till utveckling av arbetet inom området social
hållbarhet med särskilt fokus på barn och ungas psykiska hälsa.
2. Genomförbarhet och långsiktighet
Genomförbarheten och långsiktigheten bedöms utifrån beskrivningen av aktiviteter,
mål, budget och uppföljning.
3. Koppling till Varbergsnämndens prioriteringar utifrån Region Hallands
tillväxstrategi och hälso- och sjukvårdsstrategi
- Jämlik hälsa
I vilken utsträckning insatsen bidrar till en god start i livet och verkar för att utjämna
hälsoskillnader.
- Samverkan
I vilken utsträckning insatsen omfattas av olika verksamheter/aktörer, hur insatsens
resultat kan komma fler verksamheter/aktörer tillgodo och hur insatsen evetuellt
bidrar till ny form av samverkan.
4. Målgruppens delaktighet
I vilken utsträckning målgruppen tar del av aktiviteter inom ramen för insatsen
och/eller deltar aktivt i utformningen av genomförandet av insatsen.

Uppföljning
Inom tre månader efter avslutad insats ska en slutrapport lämnas in som bland annat
svarar på följande:
Hur många tog del av insatsen? Uppnåddes uppsatta mål? Vilka aktiviteter
genomfördes? Hur har uppföljning/utvärdering skett? Hur lever insatsen vidare?

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ekonomiska konsekvenser följer med beslutet.
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