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Bidrag för projekt med folkhälsomål 2016 –
Smålands Blåbandsungdom
Diarienummer: LJ2014/1485
Beslut
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård föreslås besluta att


tilldela Smålands Blåbandsungdom 150 000 kronor för år
2016 för projekt Våga – Medveten vän

Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har fattat beslut om bidrag
till organisationer och föreningar i länet för år 2016. Beslutet
omfattade inte en tidigare överenskommelse med Smålands
Blåbandsungdom om ett årligt projektbidrag på 150 000 kr per år
under åren 2015, 2016 och 2017. Enligt beslut om bidrag för år
2015 genomförde Smålands Blåbandsungdom en projektrapport
2015-08-10.
En reviderad översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet 2016 är framtagen. I översikten framgår att
medel för bidraget inryms i de medel som finns avsatta för 2016
års bidrag och projekt inom folkhälsoområdet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-03
 Reviderad översikt för bidrag till organisationer inom
folkhälsoområdet år 2016. LJ 2014/1485, RJL 2015/1745, RJL
2015/1419 och RJL 2015/1683.
 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet
år 2016. RJL 2015/1745, RJL 2015/1419 och RJL 2015/1683.
 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet
år 2015.
LJ 2014/714, LJ 2014/715, LJ 2014/176.
 Ansökan om projektbidrag 2015. Smålands Blåbandsungdom.
Pilotprojekt Powerhouse, Våga- Medveten vän. LJ 2014/1485.
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 Projektrapport. Smålands Blåbandsungdom. Pilotprojekt
Powerhouse. LJ 2014/1485.
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet enas om att Jesper Ekberg ska medverka med
information på nämndens sammanträde.
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LJ 2014/1485

Folkhälsa och sjukvård
Jesper Ekberg
Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Bidrag för projekt med folkhälsomål
2016 – Smålands Blåbandsungdom
Förslag till beslut
Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård beslutar


tilldela Smålands Blåbandsungdom 150 000 kronor för år 2016 för
projektet Våga – Medveten Vän.

Sammanfattning
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har fattat beslut om bidrag till organisationer
och föreningar i länet för år 2016. Beslutet omfattade inte en tidigare
överenskommelse med Smålands Blåbandsungdom om ett årligt projektbidrag på
150 000 kr per år under åren 2015, 2016 och 2017. Enligt beslut om bidrag för år
2015 genomförde Smålands Blåbandsungdom en projektrapport 2015-08-10.
En reviderad översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet 2016 är
framtagen. I översikten framgår att medel för bidraget inryms i de medel som
finns avsatta för 2016 års bidrag och projekt inom folkhälsoområdet.

Beslutsunderlag
 Reviderad översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet år
2016. LJ 2014/1485, RJL 2015/1745, RJL 2015/1419 och RJL 2015/1683.
 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet år 2016. RJL
2015/1745, RJL 2015/1419 och RJL 2015/1683.
 Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet år 2015.
LJ 2014/714, LJ 2014/715, LJ 2014/176.

2016-05-03

LJ 2014/1485

 Ansökan om projektbidrag 2015. Smålands Blåbandsungdom. Pilotprojekt
Powerhouse, Våga- Medveten vän. LJ 2014/1485.
 Projektrapport. Smålands Blåbandsungdom. Pilotprojekt Powerhouse. LJ
2014/1485.
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Bilaga

Reviderad översikt 2016-05-03 för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet år 2016
14 604 000 kr avsätts för bidrag till organisationer och föreningar samt nykterhetsfrämjande verksamhet år 2016.

Bidragets syfte
Organisationer med mål att skapa förutsättningar för en god hälsa kan söka bidrag av Region Jönköpings län. Utgångspunkten ska vara de elva
övergripande målområdena för folkhälsa. Bidrag kan ansökas av föreningar som har en verksamhet som omfattar större delen av Jönköpings län
Bidraget ges för att stimulera föreningar och organisationer att arbeta för att:







Främja samarbete och verka för att uppnå en helhetssyn med alla aktörer inom folkhälsoarbetet.
Arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att skapa likvärdiga förutsättningar för allas hälsa i länet.
Särskilt rikta insatserna mot grupper som är mest utsatta för hälsorisker.
Ta initiativ till utbildnings-, forsknings- och utvecklingsinsatser inom folkhälsoområdet.
Vidareförmedla forsknings- och utvecklingsresultat så att de bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling.
Ta tillvara och sprida erfarenheter från lokalt, regionalt nationellt och internationellt folkhälsoarbete.

Förening/Organisation

Beslut
2015

Sökt 2016

Beslut 2016

4 639 300

Uppräkning

4 750 000

Idrottsrörelsen med fokus barn, ungdom.
Breddidrott, äldre, inaktiva, funktionshindrade,
invandrare. Stimulera idrottsföreningar i länet

3 212 220

Uppräkning

3 300 000

Utbildning för ledare. Stöd till idrottsföreningar.
Värdeskapande, jämställdhet, likabehandling och

Anteckning

Idrottsrörelsen Diarienr: RJL2015/1745

Smålandsidrottsförbund

Smålands Idrottsförbund -SISU
idrottsutbildarna
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mångfald

Folkhälsoområdet Diarienr: RJL2015/1419

Noaks Ark, Småland & Halland
Jönköpings länsförbund av Svenska
Livräddningssällskapet SLS

Svenska Röda Korset
Vårsols familjecenter, Frälsningsarmén
(folkh.bidrag)

Smålands Frisksportsdistrikt (folkh.bidrag)

280 000

280 000

280 000

85 000

90 000

90 000

Psykosocialt stöd till HIV pos. Ej längre medel
från Smittskyddsinstitutet (180 000:-).
Kompletterar Landstingets vård. Säkras stöd
genom beslut för år 2014-2016.

Bedriva simundervisning, livräddarutbildning.

325 000

250 000

350 000

700 000

350 000

450 000

275 000

300 000

275 000

570 000

620 000

600 000

RFHL:s läkemedelsverksamhet i Jönköpings
län

Medmänsklig stödverksamhet/ sjukhusvärdar,
anhörigvårdare. Stöd migranter/flyktingar,
integration.
Familjecenter för barn mellan 4-21 år. Anordna
stödgrupper. Utbildningar. Samverkan.
Personalutökning för att möta stora behov.
Meningsfull fritid för barn och unga. Kulturella
och hälsoinriktade aktiviteter. Aktivt motverka
bruk av droger.
Organisationsstöd. Prevention
läkemedelsberoende. Stöd till drabbade.
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300 000

350 000

325 000

110 000

120 000

100 000

Brottsofferjouren i Jönköpings län

Länsförbundet för kvinno- och tjejjourer i
Jönköpings län. Värnamo kvinno- och
tjejjour

Bilaga

Organisationsstöd: Delfinansiering av tjänst som
samordnare, lokalkostnader m.m. Stöd till brottsoffer
och vittnen. Brottsförebyggande åtgärder.

Fortbildning för personal i kvalificerad form.
Stor efterfrågan på platser.

300 000

350 000

325 000

40 000

50 000

40 000

Friluftsfrämjandet Region öst

SPES i Jönköpings län

Utbildning ledare. Friluftsaktiviteter med fokus även
på invandrare och funktionsnedsatta. Ge kunskap om
hållbar miljö. Drogfrihet en naturlig del.

1 100 000 1200 000

1 100 000

För SPES länsövergripande verksamhet.
Samverkan med kommunerna för ökad trafiksäkerhet
med fokus på oskyddade trafikanter, ungdomar 15-24
år, barn i bil genom föräldrar, bilister.
Eget kapital 4,6 milj kr

75 000

100 000

75 000

Barnens hjälptelefon. Prevention psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar. Kuratorer anställts för
professionella samtal.

40 000

50 000

50 000

60 000

100 000

60 000

NTF Jönköpings län

BRIS - Region Väst

Adoptionscentrum Jönköpings län

Sveriges MotorCyklister

Utbildning och stöd till adoptivfamiljer utifrån behov
speciellt under tiden efter hemkomsten. Spec. stöd till
fam. Med funktionshindrade barn.

För utbildning av instruktörer.

3(5)

RJL 2015/1745 – RJL 2015/1419 – RJL 2015/1683 – LJ 2014/1485

Föreningen Kultursjukhuset

195 000

295 000

280 000

Bilaga

Clownverksamhet barnklin Jkpg en dag/v.
Komplement till vården och ger sjuka barn rätt
till lek och kulturaktivitet (Barnkonv. §31)

Nykterhetsfrämjande bidrag. Diarienr:
RJL2015/1683

220 000

266 000

230 000

380 000

430 000

380 000

225 000

225 000

225 000

350 000

500 000

350 000

550 000

600 000

575 000

Jönköpings distrikt IOGT-NTO

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis

Hela människan i Jönköpings län

Jönköpings distrikt av UNF

Jönköpings läns Nykterhetsförbund
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Samverkan, väcka opion. Målgrupp är vuxna
som möter barn eller arbetar med barn och
ungdomar på olika sätt, samt barnens föräldrar
med olika insatser. Vit Jul
Ledarrekrytering, ledarutbildningar.
Metodutveckling.
Aktiviteter för barn och unga. Stärka ungas
självförtroende.
Naturlig del av barn och ungdomars fritid år
efter år.
Sprida information om drogers påverkan,
förebyggande insatser bland barn och unga.
Insatser för utsatta barn. Insatser för utsatta
barn.
Drogfria miljöer, demokrati. UNF i skolan.
Föreningsstöd.
Kamp mot droger.
Provköp samt kontroll av alkohollagstiftning.

Medel för länskonsulent. Nytänkande med en
flerårig strategi. Medlemsinventering.
Konferens 2015. Drogfria aktiviteter vid
skolavslutning. Folknykterhetens vecka. Väcka
debatt i drogfrågor.

RJL 2015/1745 – RJL 2015/1419 – RJL 2015/1683 – LJ 2014/1485

Nykterhetsfrämjande bidrag.
Diarienr: RJL2015/1683

Pingstförsamlingen Jönköping

Smålands Länkråd/Huskvarna
Kamratföreningen Länken Tranås
Kamratföreningen Länken Eksjö

Bilaga

Beslut
2015

Sökt 2016

Beslut 2016

Anteckning

90 000

180 000

120 000

LP-kontakt, uppsökande/stödjande verksamhet,
besök på häkten, anstalter och gruppboende.

20 000

20 000

Avslag arbetar
inte regionalt
endast lokalt.
Avslag arbetar
inte regionalt
endast lokalt.
Avslag arbetar
inte regionalt
endast lokalt.
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Projekt

150 000

Projektbidrag under 2015, 2016 och 2017 (Våga –
Medveten Vän).

40 000

40 000

Projektet avser att sprida information på länets
äldreboende hur det är att leva med sjukdomen
Parkinson. Syftet är att öka kunskap hos personal och
därmed bidra till bättre vardagsliv för individ och
personal.

340 000

Avslag

150 000
Smålands Blåbandsungdom*

Länsföreningen Parkinson

Projektet avser i första hand att öka intresset för
volleyboll hos ungdomar i området GG. Som ett led i
detta hoppas föreningen att antalet medlemmar ökar.

Gislaveds volleybollklubb
Hitta Ut – skolor och ungdomar. Orientering, paddling
etc. Slussar in i olika aktiviteter.
75 000

35 000

IKHP har tidigare fått projektmedel för att sprida Hitta
Ut i länet.

Okänd summa

Avslag

Insats om mat på ett äldreboende

Anderstorps OK
Margareta Carlsson
Summa
Ram

14 555 000
14 604 000

Kvarvarande till projektanslag under året

199 000

* Projektbidrag till Smålands Blåbandsungdom

- 150 000

Kvarvarande till projektanslag under året

49 000
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Projektets namn

Regionens diarienummer

Powerhouse- Våga Medveten Vän

LJ2014/1485

Projektet slutfört (datum)

Projektledare

171231

Emmilie Bard & Staffan Gustafsson(ordf)
Gustavsson(ordförande
Gustafsson/ordförande SMålandsSBU

Treårsprojekt

Projektbeskrivning
Kort sammanfattning av projektet

Målet är att i en redan befintlig verksamhet-Powerhouse utveckla en trygg och
stabil verksamhet för ungdomar att växa i självförtroende och medvetenhet i en
nykter och drogfri livsstil för sin egen och andras skull. Utifrån ungdomarnas
önskemål starta verksamhet de trivs med. Starta våga-grupper, där ungdomar
utvecklar självkänsla och gör medvetna val.
På vilket sätt har projektets mål uppnåtts?

Våga medveten vän är ett treårigt projekt, som smygstartade förra hösten. Detta
första år har vi nått långt med tanke på den lilla tid som gått, vi har sedan
starten anordnat Swimrock, ett lyckat nattligt badevent, ett stort Skateevent, en
stor rockkonsert, allt på initiativ och med hjälp av ungdomarna själva. Dessutom
har en filmklubb startats, flera mindre scenframträdanden har genomförts, flera
aktiviteter genomfördes på sportlovet i våras. Dessutom är en Våga grupp för tjejer
snart igång. Vi har verkligen kommit igång, nu ska det hela etableras så vi
fortsätter att arbeta mot projektmålet.
Vilka arbetssätt/metoder har använts?

Öppen scen-under våren har några vågat stå på scenen och sjunga i cafeet.
Skolbesök har genomförts, för att sprida projektet. Filmklubb var en önskan som
ungdomsledaren plockade upp så bland de besökande, så en filmklubb startades och 4
filmkvällar har anordnats (med SBU-licens) En tjejgrupp, ett embryo, till en Vågagrupp har träffats några gånger. Tillsammans med ungdomarna planerade och
genomfördes en stor konsert med Safemode, då det bjöds på uppvisning av de olika
verksamheterna på Powerhouse.
Har det varit utmanande att nå slutmålet? Om ja, på vilket sätt?

Det är en stor utmaning att nå ungdomar idag, då det är många som ropar efter deras
uppmärksamhet. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att nå ungdomar i allmänhet
och tjejer i synnerhet. Genom skolbesök, olika andra forum där ungdomar möts, genom
social media och finns närvarande för att knyta kontakter under Powerhouse
öppettider.
Beskriv aktiviteter som varit meningsfulla/engagerande

Skolbesök för att berätta om Våga har varit meningsfulla och gjort att nya
kontakter knutits. Under sportlovet ordnades flera aktiviteter på Powerhouse bland
annat lasergame och tapetsering. I maj hölls en stor drogfri konsert – utomhus på
Powerhouse innergård, ungdomarna planerade allt och hade uppvisning i parkour,
kick-bike och skate. Vi har tillsammans med de medlemmar SBU fått under projektet,
bland annat startat en filmklubb, där vi hyrt en biograf i Landsbro och sett film
tillsammans. Vi gjorde gemensam resa till High Chaparral, där ungdomarna deltog i
JLN:s aktiviteter och bla gjordes en enkätundersökning bland besökare, med
anledning av att High Chaparral blivit barnvänligt och numera inte serverar
alkohol.
Om projektets målsättning inte uppnåddes, vilka var orsakerna?

Vi tycker vi är bra i fas med tanke på att projektet har pågått bara en del av år
1. Vi förtsätter arbeta enligt projketbeskrivningen.
Vad har varit bra? Vad har inte varit bra?

BRA; Det har startats en lokalförening SBU Vetlanda som nu har 140 medlemmar, där
många är engagerade och sugna att gå vidare. MINDRE BRA; Det negativa är att vi har
ägnat en del tid till att försöka få till ett dansprojekt som Region Jönköping län
har haft igång i Jönköping och Tranås, och nu vill sprida i länet. Detta projekt
,har samma målgrupp och syfte, och skulle passa inom ramen för Powerhouse, VågaMedveten Vän projektet. Vetlanda kommun har varit försiktigt positiva, men tyvärr
blev det inget i slutänden, då de avvisade detta erbjudande. Tyvärr mycket jobb,och
© Region Jönköpings län RjL5309
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men inget dansprojekt, då kommunen är en avgörande part enligt Regionens direktiv i
just detta dansprojekt. (lite konstigt, då kommunen är med i Powerhouse)

Om projektet har syftat till att nå en speciell målgrupp, hur har ni då arbetat med detta?

Tjejer är en målgrupp och det var många tjejer som deltog under sportlovets
aktiviteter. Vi har en lunch med inbjudna gäster inbokad 5 december, och planen är
att under hösten bygga vidare på relationer och kontaktnät så att många kommer med
på den. Nya skolbesök kommer att ske under hösten.
Kommer ni att använda er av projektets resultat i ert fortsatta arbete? Om ja, på vilket sätt?

Vi kommer som sagt att fortsätta i projektets anda och har saker inplanerade för
hösten. Bland annat en lunch för tjejer i början av december.

Underskrift projektledare
Ort och datum

Underskrift

Jönköping 150810
Information
Ekonomisk rapport bifogas projektrapporten.
Rapporten skickas, senast 3 månader efter projekttidens slut, till folkhalsaochsjukvard@rjl.se
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Projektets namn

Regionens diarienummer

Powerhouse- Våga Medveten Vän

LJ2014/1485

Projektet slutfört (datum)

Projektledare

171231

Emmilie Bard & Staffan Gustafsson(ordf)
Gustavsson(ordförande
Gustafsson/ordförande SMålandsSBU

Treårsprojekt

Projektbeskrivning
Kort sammanfattning av projektet

Målet är att i en redan befintlig verksamhet-Powerhouse utveckla en trygg och
stabil verksamhet för ungdomar att växa i självförtroende och medvetenhet i en
nykter och drogfri livsstil för sin egen och andras skull. Utifrån ungdomarnas
önskemål starta verksamhet de trivs med. Starta våga-grupper, där ungdomar
utvecklar självkänsla och gör medvetna val.
På vilket sätt har projektets mål uppnåtts?

Våga medveten vän är ett treårigt projekt, som smygstartade förra hösten. Detta
första år har vi nått långt med tanke på den lilla tid som gått, vi har sedan
starten anordnat Swimrock, ett lyckat nattligt badevent, ett stort Skateevent, en
stor rockkonsert, allt på initiativ och med hjälp av ungdomarna själva. Dessutom
har en filmklubb startats, flera mindre scenframträdanden har genomförts, flera
aktiviteter genomfördes på sportlovet i våras. Dessutom är en Våga grupp för tjejer
snart igång. Vi har verkligen kommit igång, nu ska det hela etableras så vi
fortsätter att arbeta mot projektmålet.
Vilka arbetssätt/metoder har använts?

Öppen scen-under våren har några vågat stå på scenen och sjunga i cafeet.
Skolbesök har genomförts, för att sprida projektet. Filmklubb var en önskan som
ungdomsledaren plockade upp så bland de besökande, så en filmklubb startades och 4
filmkvällar har anordnats (med SBU-licens) En tjejgrupp, ett embryo, till en Vågagrupp har träffats några gånger. Tillsammans med ungdomarna planerade och
genomfördes en stor konsert med Safemode, då det bjöds på uppvisning av de olika
verksamheterna på Powerhouse.
Har det varit utmanande att nå slutmålet? Om ja, på vilket sätt?

Det är en stor utmaning att nå ungdomar idag, då det är många som ropar efter deras
uppmärksamhet. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att nå ungdomar i allmänhet
och tjejer i synnerhet. Genom skolbesök, olika andra forum där ungdomar möts, genom
social media och finns närvarande för att knyta kontakter under Powerhouse
öppettider.
Beskriv aktiviteter som varit meningsfulla/engagerande

Skolbesök för att berätta om Våga har varit meningsfulla och gjort att nya
kontakter knutits. Under sportlovet ordnades flera aktiviteter på Powerhouse bland
annat lasergame och tapetsering. I maj hölls en stor drogfri konsert – utomhus på
Powerhouse innergård, ungdomarna planerade allt och hade uppvisning i parkour,
kick-bike och skate. Vi har tillsammans med de medlemmar SBU fått under projektet,
bland annat startat en filmklubb, där vi hyrt en biograf i Landsbro och sett film
tillsammans. Vi gjorde gemensam resa till High Chaparral, där ungdomarna deltog i
JLN:s aktiviteter och bla gjordes en enkätundersökning bland besökare, med
anledning av att High Chaparral blivit barnvänligt och numera inte serverar
alkohol.
Om projektets målsättning inte uppnåddes, vilka var orsakerna?

Vi tycker vi är bra i fas med tanke på att projektet har pågått bara en del av år
1. Vi förtsätter arbeta enligt projketbeskrivningen.
Vad har varit bra? Vad har inte varit bra?

BRA; Det har startats en lokalförening SBU Vetlanda som nu har 140 medlemmar, där
många är engagerade och sugna att gå vidare. MINDRE BRA; Det negativa är att vi har
ägnat en del tid till att försöka få till ett dansprojekt som Region Jönköping län
har haft igång i Jönköping och Tranås, och nu vill sprida i länet. Detta projekt
,har samma målgrupp och syfte, och skulle passa inom ramen för Powerhouse, VågaMedveten Vän projektet. Vetlanda kommun har varit försiktigt positiva, men tyvärr
blev det inget i slutänden, då de avvisade detta erbjudande. Tyvärr mycket jobb,och
© Region Jönköpings län RjL5309

Utgåva 01 2015.06

PROJEKTRAPPORT

2(2)

men inget dansprojekt, då kommunen är en avgörande part enligt Regionens direktiv i
just detta dansprojekt. (lite konstigt, då kommunen är med i Powerhouse)

Om projektet har syftat till att nå en speciell målgrupp, hur har ni då arbetat med detta?

Tjejer är en målgrupp och det var många tjejer som deltog under sportlovets
aktiviteter. Vi har en lunch med inbjudna gäster inbokad 5 december, och planen är
att under hösten bygga vidare på relationer och kontaktnät så att många kommer med
på den. Nya skolbesök kommer att ske under hösten.
Kommer ni att använda er av projektets resultat i ert fortsatta arbete? Om ja, på vilket sätt?

Vi kommer som sagt att fortsätta i projektets anda och har saker inplanerade för
hösten. Bland annat en lunch för tjejer i början av december.

Underskrift projektledare
Ort och datum

Underskrift

Jönköping 150810
Information
Ekonomisk rapport bifogas projektrapporten.
Rapporten skickas, senast 3 månader efter projekttidens slut, till folkhalsaochsjukvard@rjl.se
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Bilaga 1. Översikt för bidrag till organisationer inom folkhälsoområdet år 2015
14 220 000 kr avsätts för bidrag till organisationer och föreningar samt nykterhetsfrämjande verksamhet år 2015.
Bidragets syfte: Att stimulera föreningar och organisationer eller andra aktörer att arbeta mot de gemensamma övergripande målen i det
Hälsopolitiska programmet. Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer ska stimulera arbetet för att minska alkohol- och drogkonsumtion i
samhället. Verksamhet som riktar sig till ungdomar, inklusive deras delaktighet, ska särskilt beaktas.

Förening/Organisation

Beslut 2014 Sökt 2015

Beslut 2015

Anteckning

Enligt avtal

4 639 300

Idrottsrörelsen med fokus barn, ungdom. Breddidrott,
äldre, inaktiva, funktionshindrade, invandrare.
Stimulera idrottsföreningar i länet

Enligt avtal

3 212 220

Utbildning för ledare. Stöd till idrottsföreningar.
Värdeskapande, jämställdhet, likabehandling och
mångfald.

Idrottsrörelsen Diarienr: LJ2014/714

Smålandsidrottsförbund
Smålands Idrottsförbund -SISU
idrottsutbildarna

4 535 000

3 140 000

Folkhälsoområdet Diarienr: 2014/715

Noaks Ark, Småland & Halland

280 000

Jönköpings länsförbund av Svenska
Livräddningssällskapet SLS

73 000

Svenska Röda Korset

350 000

Ansökan för
2014-2016

280 000

90 000

85 000

Psykosocialt stöd till HIV pos. Ej längre medel från
Smittskyddsinstitutet (180 000:-). Kompletterar
Landstingets vård. Säkras stöd genom beslut för år
2014-2016.

Bedriva simundervisning, livräddarutbildning.

350 000

325 000
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Medmänsklig stödverksamhet/ sjukhusvärdar,
anhörigvårdare. Stöd migranter/flyktingar, integration.

Förening/Organisation Diarienr: 2014/715

Beslut 2014 Sökt 2015

Beslut 2015

Anteckning
Organisationsstöd. Prevention läkemedelsberoende.
Stöd till drabbade.
Organisationsstöd: Delfinansiering av tjänst som
samordnare, lokalkostnader m.m. Stöd till brottsoffer
och vittnen. Brottsförebyggande åtgärder.

RFHL:s läkemedelsverksamhet i Jönköpings län

540 000

590 000

570 000

Brottsofferjouren i Jönköpings län

200 000

350 000

300 000

Länsförbundet för kvinno- och tjejjourer i
Jönköpings län. Värnamo kvinno- och
tjejjour

100 000

120 000

110 000

Fortbildning för personal i kvalificerad form.
Stor efterfrågan på platser.

350 000

300 000

Utbildning ledare. Friluftsaktiviteter med fokus även på
invandrare och funktionsnedsatta. Ge kunskap om
hållbar miljö. Drogfrihet en naturlig del.

50 000

40 000

För SPES länsövergripande verksamhet.

Friluftsfrämjandet Region öst

260 000

SPES i Jönköpings län

40 000

Samverkan med kommunerna för ökad trafiksäkerhet
med fokus på oskyddade trafikanter, ungdomar 15-24
år, barn i bil genom föräldrar, bilister.
Eget kapital 4,6 milj kr

NTF Jönköpings län
1 100 000

BRIS - Region Väst

Adoptionscentrum Jönköpings län
Sveriges MotorCyklister

75 000

50 000
36 000

1 200 000

1 100 000

75 000

75 000

40 000

40 000

110 000

60 000
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Barnens hjälptelefon. Prevention psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar. Kuratorer anställts för
professionella samtal.
Utbildning och stöd till adoptivfamiljer utifrån behov
speciellt under tiden efter hemkomsten. Spec. stöd till
fam. Med funktionshindrade barn.
För utbildning av instruktörer.

Förening/Organisation

Beslut 2014 Sökt 2015

Föreningen Kultursjukhuset

195 000

Beslut 2015

Anteckning

195 000

Clownverksamhet barnklin Jkpg en dag/v. Komplement
till vården och ger sjuka barn rätt till lek och
kulturaktivitet (Barnkonv. §31)

Nykterhetsfrämjande bidrag. Diarienr:
LJ2014/176

Jönköpings distrikt IOGT-NTO

200 000

IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis

380 000

Hela människan i Jönköpings län

200 000

Jönköpings distrikt av UNF

300 000

Smålands Blåbandsungdom

20 000

Jönköpings läns Nykterhetsförbund

550 000

Samverkan, väcka opion. Målgrupp är vuxna som möter
barn eller arbetar med barn och ungdomar på olika sätt,
samt barnens föräldrar med olika insatser.

247 000

220 000

435 000

380 000

Ledarrekrytering, ledarutbildningar. Metodutveckling.
Aktiviteter för barn och unga.

250 000

225 000

Sprida information om drogers påverkan, förebyggande
insatser bland barn och unga. Insatser för utsatta barn.

500 000

350 000

Drogfria miljöer, demokrati. UNF i skolan.
Föreningsstöd. Kamp mot droger..

20 000

Avslag

600 000

550 000
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Eget kapital >300 000.
Får projektbidrag i år (Våga – Medveten Vän).

Medel för länskonsulent. Nytänkande med en flerårig
strategi. Medlemsinventering. Konferens 2015.
Drogfria aktiviteter vid skolavslutning.
Folknykterhetens vecka. Väcka debatt i drogfrågor.

Nykterhetsfrämjande bidrag.
Diarienr: LJ2014/176

Beslut 2014 Sökt 2015

Beslut 2015

Anteckning

250 000

Familjecenter för barn mellan 4-21 år. Anordna
stödgrupper. Utbildningar. Samverkan.
Personalutökning för att möta stora behov.

250 000

Vårsols familjecenter, Frälsningsarmén

180 000

Smålands Frisksportsdistrikt

250 000

Pingstförsamlingen Jönköping

80 000

Kamratförbundet länken Norra Smålands
distrikt

20 000

Smålands Länkråd/Huskvarna

10 000

300 000

275 000

100 000

90 000

25 000

25 000

20 000

20 000

Meningsfull fritid för barn och unga. Kulturella och
hälsoinriktade aktiviteter. Aktivt motverka bruk av
droger.
LP-kontakt, uppsökande/stödjande verksamhet, besök
på häkten, anstalter och gruppboende.
Stödjande verksamhet för medlemmar i 2 kommuner.
Sammanslagning skett med Södra Smålands distrikt
under 2014. Upparbeta verksamhet i Nässjö 2015.
Arbetar i samverkan med andra sällskap i regionen som
Jönköping och Värnamo.

Projekt

Smålands Blåbandsungdom
Diarienr: LJ2014/1485

150 000

150 000
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Powerhouse Vetlanda, ideell förening sen 2007 för
ungdomar i samverkan med andra idéburna
organisationer samt kommunen. Våga – Medveten Vän
är ett projekt under 2015-2017 för att stärka ungdomars
självkänsla och självbild för att Våga säga nej till
droger samt engagera dem i frågorna i stort. Skapa
positiva förebilder. Spridas till andra kommuner.
Utvärderas efter första året.

Projekt

KFUM/K Nässjö. Diarienr: LJ2013/1172

150 000 (enligt
beslut 2013)

150 000

500 000

Avslag

60 000

Avslag

NSPH i Jönköpings län Dnr: LJ 2014/1162

Hela Människan i Jönköpings län
Dnr:LJ2014/1146
Summa

14 016 520
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CEnter för Fysisk Aktivitet Integration och Arbete
(CEFAIA). Fokus invandrarbarn och ungdomar inkl.
överviktiga. 3-årigt projekt 2013-2015. Positiv
utveckling efter första året. Beviljat bidrag för 2014 och
2015 med 150 000 kr/år. Uppföljning efter avslutat
projekt.
Forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Ingår inte
i kriterierna för Landstingsbidrag.
Ta fram koncept för utbildning av förskolepersonal –
Barn som far illa. Fortbildning för kommunanställd
personal. En kommunal angelägenhet som inte ingår i
landstingets policy för projekt.

