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Anvisningar för ansökan om bidrag till folkhälsoinsatser i Tranemo 

kommun 2011 

 
Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i 

Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag. 

 

Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie 

verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att 

främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där det finns 

en tydlig starttid, en halvtidsuppföljning och en sluttid. Projektgruppen ska arbeta aktivt 

med att få in arbetssättet i den ordinarie verksamheten för att skapa en hållbar utveckling 

och att hälsan främjas på lång sikt.  

 

Projektet ska följa de folkhälsomål Tranemo kommun satt upp för tiden 2009-2012 och ska 

gärna riktas till grupper som annars är svåra att nå.  

Prioriteringar görs inom områdena: 

o Öka hälsan för personer med funktionsnedsättning 

o Öka den fysiska aktiviteten 

o Öka ungas hälsa och uppväxtvillkor 

 

Fyll i ansökningsformuläret eller skicka in en projektbeskrivning (c:a en A4) på med 

följande innehåll: 

o Projektledare/kontaktperson, adress, telefon, e-post, organisationsnummer, 

postgiro/bankgironummer. 

o Bakgrund till projektet, mål, målgrupp, metod för genomförande. 

o Samverkande parter och tänkt integrering i ordinarie verksamhet efter 

avslutad projekttid samt hur ni ska sprida information om projektet (media). 

o Beloppet ni ansöker om och projektets tid (start och slut), samt total budget 

för verksamheten (kommunbidrag, övriga finansiärer, etc.) 

o Uppföljning, dvs. hur resultatet skall beskrivas, mätas, värderas eller följas 

upp i förhållande till mål/en.  

 

Bidrag beviljas vår och höst; senaste ansökningsdag är 30 april resp. 31 oktober. 

 

Ekonomi och projektredovisning/uppföljning/utvärdering för beviljade medel skall 

inlämnas senast två månader efter avslutat projekt. Redovisningen ska vara jämtegrerat, 

det vill säga ange hur många kvinnor resp. män som deltagit. Ej 

utnyttjade medel ska återbetalas. Maxbelopp att söka: 15 000 kr. 

 

 



 

 

 
 

 

 

Bidragsmall för ansökan om bidrag till folkhälsoinsatser i Tranemo kommun 2009 

 

Projektets namn…………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare/kontaktperson…………………………………………………………………….. 

 

Adress…………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon ………….…………………E-post ……………………………………………………. 

 

Organisationsnummer……………………….Postgiro/bankgironummer……………………… 

 

Bakgrund till projektet ................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….... 

 

Mål………………………………………………………………………………………….…….... 

 

Målgrupp………………………………………………………………………………………….. 

 

Metod för genomförande ………………….…………………………………............................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Samverkande parter ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Integrering i ordinarie verksamhet efter avslutad projekttid………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………........ 

 

Projektets tid (start och slut)…………………………………………………………………….. 

 

Beloppet ni ansöker om………………………………………………………………………….. 

 

Total budget för verksamheten (kommunbidrag, övriga finansiärer, 

etc.)……………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………… 

 

Uppföljning, dvs. hur resultatet skall beskrivas, mätas, värderas eller följas upp i 

förhållande till mål/en……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 


