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Inledning  

Folkhälsorådet är ett politiskt forum i samverkan mellan Tidaholms kommun 
och Västra Götalandsregionen. Rådets uppgift är att initiera, utveckla och 
samordna det långsiktiga folkhälsoarbetet i kommunen. 
 
 

Folkhälsobudget 

Folkhälsorådet har en budget som motsvarar 30 kronor per invånare och år, till 
vilken Tidaholms kommun och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar med 
lika del. Budgeten ska användas i strategiskt arbete som främjar en god och 
jämlik folkhälsa.  
 
Ur budgeten kan interna och externa aktörer som bidrar till folkhälsorådets 
prioriteringar ansöka om utvecklingsmedel. 
 
 

Ansökan om utvecklingsmedel 

Vill din verksamhet ansöka om utvecklingsmedel finns ett antal kriterier. 
 

Kriterier 

 Arbetet ska vara av främjande eller förebyggande karaktär och vara in-
riktat på grupp- eller befolkningsnivå. 

 Arbetet ska gå i linje med folkhälsorådets prioriterade områden (se 
folkhälsorådets årliga handlingsplan på kommunens hemsida). 

 Arbetet ska ha ett tydligt syfte. 
 Arbetet ska vara långsiktigt och kopplat till en verksamhet så att det 

kan fortsätta i någon form även efter att folkhälsorådet avslutat sin 
medverkan, t ex genom nya arbetsformer. Plan för en fortsättning eller 
implementering i ordinarie verksamhet ska medfölja ansökan. 

 Ansökningar som görs inom kommunen ska lyftas i respektive nämnd, 
som tar ställning till om arbetet kan fortsätta efter satsningens slut och 
då skickar ansökan vidare till folkhälsorådet. 

 Ansökan om utvecklingsmedel ska göras via den e-tjänst som finns att 
hitta på kommunens hemsida. 

 
 

Tilläggsansökan 

Fortsatta ansökningar för samma satsning beviljas i regel inte, eftersom pla-
nen ska vara att med utvecklingsmedlen skapa nya arbetsformer eller aktivite-
ter som blir permanenta. I fall där folkhälsorådet finner satsningen särskilt in-
tressant eller i behov av mer medel för att kunna få bra resultat kan en till-
äggsansökan göras, som kan ge fortsatta medel under en tid, t ex 1-2 år. 
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Beslut om ansökan 

Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av varje ansökan och kan enbart 
bevilja ansökningar när det finns pengar kvar i budget.  
 
Ansökningar upp till 25 000 kronor kan beslutas av folkhälsostrategen som 
samråder med folkhälsorådets presidium. För summor över 25 000 kronor 
beslutar folkhälsorådet om inkommande ansökningar. Folkhälsorådet sam-
manträder fyra gånger per år. 
 
 

Uppföljning 

Alla som har beviljats utvecklingsmedel kan komma att bjudas in till folkhälso-
rådet för att berätta om hur medlen har använts och vilka resultat satsningen 
har gett. I annat fall görs en skriftlig redovisning via kommunens hemsidas e-
tjänst. 
 


