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Landstingets kansli  

 

 

Landstingsstyrelsen 

Bidrag inom folkhälsoområdet 2013 
I december 2012 återremitterade Landstingsstyrelsen ansökan inom 

folkhälsoområdet från Studieförbundet Bilda Sydöst. Ansökan avsåg 370 000 

kronor för att arbeta med Seniorresurs. Målgruppen för projektet är nyblivna 

pensionärer som med sin yrkes- och livserfarenhet kan stödja och handleda 

ungdomar på arbetsmarknaden, vara ”Gode män” och volontärer i olika 

verksamheter för att ta några exempel från ansökan. Detta kan minska klyftan 

mellan unga och äldre men även stärka pensionärens hälsa och välmående genom 

att känna sig behövd och ha ett aktivt liv, enligt ansökan. 

 

Bidragets syfte är att stimulera föreningar och organisationer eller andra aktörer 

att arbeta mot de gemensamma övergripande målen i det Hälsopolitiska 

programmet. Vidare är bidragspolicyn och de 11 nationella folkhälsomålen 

utgångspunkter för bidragsgivning. 

 

Den förnyade bedömningen är att det planerade ettåriga projektet i sin utformning 

har ett tydligt hälsofrämjande syfte för målgruppen och utgör ett komplement till 

många aktiviteter som idag riktas mot nyblivna pensionärer. Att vara efterfrågad 

och behövd även efter avslutat yrkesliv stärker den psykiska hälsan och motverkar 

nedstämdhet.  

Ett projektbidrag på 200 000 kr föreslås till studieförbundet Bilda. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att fördela ett bidrag inom folkhälsoområdet på 200 000 kronor för 2013 till 

Studieförbundet Bilda Sydöst. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 209-232 

Tid: 2012-12-18, kl 13:00-16:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 221 

Dnr 

LJ2012

/1590 

Bidrag till folkhälsoområdet 2013 
Föreligger förslag till fördelning av bidrag till organisationer 

inom folkhälsoområdet.  

 

Vid ärendets behandling föreslår ordföranden att den 

ansökan som studieförbundet Bilda har gjort lyfts ut och 

återremitteras.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen beslutar 

 

att lyfta ut studieförbundet Bildas ansökan och återremittera 

densamma. 

 

att i övrigt godkänna föreliggande förslag till fördelning av 

bidrag för år 2013.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande 

 Malin Wengholm 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 33-58 

Tid: 2013-03-19 09:00-12:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 53 

Dnr 

LJ2012 

/1590  

Bidrag inom folkhälsoområdet 2013 

Föreligger förslag till fördelning av bidrag för 2013 till 

studieförbundet Bilda Sydöst.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att fördela ett bidrag inom folkhälsoområdet på 200 000 

kronor för 2013 till studieförbundet Bilda Sydöst.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


