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Folkhälsoinsatser - ansökningsanvisning och kriterier 

Bakgrund 
Hälsan generellt bland befolkningen i Luleå kommun är god. Men det finns 
skillnader i hälsa mellan män och kvinnor, grupper och geografiska 
områden. Insatser för att öka folkhälsan handlar om att ge förutsättningar för 
såväl levnadsförhållanden som för levnadsvanor. Det som ger mest effekt på 
folkhälsan är generella insatser men de bör utformas så att de även når de 
som har större behov.  
 
För att minska skillnader i hälsa i kommunen har kommunfullmäktige avsatt 
särskilda medel med totalt 4 miljoner kronor årligen för sociala investeringar 
varav maximalt 1 mkr kronor är avsatt för Folkhälsoinsatser.  Under 2019–
2021 ska 1 mkr årligen av totala projektmedel avsättas för projekt med fokus 
på trygghet. 
 
Genom dessa särskilda medel vill kommunen stimulera till nytänkande och 
ökad samverkan samtidigt som kommunala kostnader minskar och 
mänskliga vinster görs. Projekt som tas fram ska vara i linje med 
kommunens övergripande mål. 
 
Kriterier Folkhälsoinsatser  

• Ge förutsättningar för ökad jämlikhet främst för barn, unga och unga 
vuxna 

• Fokus på folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, trygghet och eller 
inkludering 

• Visa kopplingar till Vision Luleå 2050 och kommunens nio 
övergripande mål 

• Bidra till ökad samverkan mellan olika aktörer 
• Omfatta minst två verksamheter varav minst en är kommunal 
• Projekten ska följas upp 
• Projekten ska pågå max ett år, projektbidrag kan ges med max 85% av 

kostnaderna och högst 100 000 kronor 
• Innehålla beslut från berörd förvaltningschef samt motsvarande om 

det även är en extern sökande 
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Ansökningsperioder: 15:e varje månad förutom juli. Ansökningarna 
behandlas löpande. Ansökningarna skickas till kommunstaben@lulea.se 
 
Har en projektidé – hur gör jag? 
Ta kontakt med Barbro Müller, barbro.muller@lulea.se eller 0920-45 44 54 för 
att diskutera projektidén om du arbetar utanför kommunen och inte har 
någon direktkontakt med en förvaltning/bolag. Om du arbetar inom 
kommunen så tar du kontakt med din närmaste chef. Kom ihåg att tidigt 
förankra projektidén med förvaltningsledningen.  
 
Varje ansökan ska skrivas under av kommunal förvaltningschef, bolagschef 
eller motsvarande för externa parter.  
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