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Information om slutredovisning av projekt tilldelade
utvecklingsmedel social hållbarhet 2018
Förslag till beslut
Lokal nämnd Varberg beslutar att
- anteckna den lämnade informationen om slutredovisning av de projekt som tilldelats
utvecklingsmedel social hållbarhet 2018 till protokollet.

Sammanfattning
Mellan åren 2016-2018 utlyste lokal nämnd Varberg utvecklingsmedel för social
hållbarhet. Det övergripande syftet var att stötta initiativ som utvecklar det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom området social hållbarhet med
särskilt fokus på insatser för en mer jämlik hälsa.
En del förändringar i kriterier och ansökningsförfarande har genomförts under åren
och inför utlysning av utvecklingsmedel för social hållbarhet 2018 beslutade lokal
nämnd Varberg att projekt som tilldelats medel ska inkomma med en slutredovisning
senast tre månader efter avslutat projekt. Den totala summan av utvecklingsmedel
2018 var 80 000 kronor och insatser för barn och ungas hälsa var särskilt
prioriterade.
Under sammanträdet lämnas information om slutredovisningar för de projekt som
tilldelats utvecklingsmedel för social hållbarhet 2018.
Bakgrund
Mellan åren 2016-2018 har lokal nämnd Varberg utlyst utvecklingsmedel för social
hållbarhet. Ansökan har skett genom särskild ansökningsblankett och utlysning av
medel har skett två gånger om året.
Under 2016 och 2017 användes aktuell verksamhetsplan som utgångspunkt för
prioriterade områden och fokus låg på att utveckla en metod för social hållbarhet.
Inför utlysningen av medel 2018 togs fokus bort från utvecklingen av en metod,
tydligare kriterier för ansökan togs fram, samt krav på uppföljning från den aktör som
blivit beviljade medel. Lokal nämnd Varberg valde att särskilt prioritera insatser för
barn och ungas psykiska hälsa under 2018.
Bedömningskriterier
Under 2018 bedömdes inkomna ansökningar utifrån följande kriterier:
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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
tillväxtstrategi 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 eventuellt
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.
Tilldelade medel 2016-2018
2016 – Utlysning av 20 000 kr
1 ansökan - Varbergs ridgymnasium tilldelades 20 000 kr för projektet
gruppverksamhet mot psykisk ohälsa,”Boost-helg”.
2017 – Utlysning av 60 000 kr
Ansökningsperiod 1: 6 ansökningar - Växtkraft tilldelades 20 000 kr för projektet
Grönt ljus.
Ansökningsperiod 2: 14 ansökningar - Gröna lådan tilldelades 45 000 kr för projektet
Galleri garage och Varbergs thaiboxningsklubb tilldelades 15 000 kr för projektet I´m
my own boss.
2018 – Utlysning av 80 000 kr
Ansökningsperiod 1: 10 ansökningar – Arbetscentrum tilldelades 74 500 kr för
projektet Träffpunkt Arbetscentrum och Varberg konvent 5500 kr för sitt projekt
Warcon. Den totala potten för utvecklingsmedel delades ut under den första
ansökningsperioden.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
Jörgen Preuss
Regiondirektör

Camilla Karlsson
Nämndtjänsteman

Bilaga:
Slutrapport Arbetscentrum Möteslokalen VBG
Slutrapport projektet Warcon

Styrelsens/nämndens beslut delges
Skriv vilka som bör delges beslut

