
Sök pengar till förebyggande hälsoarbete

Nu kan frivilliga organisationer och 

föreningar i Västerbottens län söka 

pengar till förebyggande hälsoarbete.

Så här gör du för att ansöka om pengar:

Fyll i blanketten med uppgifter om 

er organisation eller förening.

Skicka blanketten senast

den 18 september till: 

Västerbottens läns landsting

Diariet

Köksvägen 11

901 89 Umeå 

Kom ihåg att fylla i och skicka 2 blanketter.

Det här är en lista på uppgifter som

ska finnas i ansökan:

Namn, adress, telefon-nummer och

post eller bankgiro-nummer 

till organisation eller förening,



Namn, telefon-nummer och

mobil-nummer till kontakt-person

Hälsoarbetets namn

Vilken summa ni söker 

Beskriv vad ni ska göra, 

hur ni ska göra och 

varför ni ska göra ett 

förebyggande hälsoarbete.

Beskriv vilka personer eller

grupper som ska vara med.

Hur länge ska ni arbeta med hälsoarbetet.

Vilka folk hälsomål ni arbetar med.

Beskriv hur ni ska 

följa upp folk hälsoarbetet. 

Skriv vilka ni samarbetar med,

till exempel någon annan förening, 



organisation eller kommunen.

Beskriv er ekonomi.

Fyll i vilka bidrag ni får från 

andra myndigheter till exempel kommunen.

Fyll i vilka kostnader och utgifter ni har.

Har du frågor eller vill du veta mer om 

hur du ansöker kan du 

prata med Mona Wennberg eller Maria Falck. 

Mona har 

telefon-nummer: 090- 785 71 94.

Maria har 

Telefon-nummer: 090-785 71 93.

Vill du skicka e-post är adressen:

mona.wennberg@vll.se.

Eller maria.falck@vll.se

Målen för hälsoarbetet är:

Delaktighet och inflytande i samhället

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Barns och ungas uppväxtvillkor 



Hälsa i arbetslivet

Miljöer och produkter

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Skydd mot smittspridning

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Fysisk aktivitet

Matvanor och livsmedel

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Psykisk hälsa

Vill du läsa mer om Folkhälsans målområden?

Besök Folkhälsomyndighetens

hemsida www.folkhalsomyndigheten.se eller

www.vll.se/folkhalsobidrag

Om ni får pengar

Pengar betalas ut en gång varje år.

Varje år ska ni skriva ett brev och 

beskriva hur det förebyggande hälsoarbetet går.




