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Drogvaneundersökning
Dnr 2016/KS0434

Eva-Lena Julin

Begäran om anslag från Mattias Ternehäll
Dnr 2016/KS0440
Ekonomi 2016

Eva-Lena Julin

Ansökan om bidrag för 2017 från BOJ
Dnr 2016/KS0414
Ansökan om projektmedel från Närhälsan
Dnr 2016/KS0416
Ansökan om verksamhetsbidrag ”mötesplats
fritidsgård”, IK Bergaström
Dnr 2015/KS0422
Ansökan om verksamhetsbidrag till Hjärtums IS
Dnr 2016/KS0031
Information från HSN

Kl. 09,20 – 09,30

Eva-Lena Julin
Eva-Lena Julin
Eva-Lena Julin
Eva-Lena Julin

Eva-Lena Julin
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Begäran om anslag
Dnr 2016
Sammanfattning
Mattias Ternehäll, Sverigedemokraterna har inkommit med en begäran via e-post till
Folkhälsoutskottet, gällande avsättande av anslag till utbildning och opinionsbildning.
Mattias Ternehäll skriver i sin begäran, att Folkhälsoutskottet ska avsätta anslag till
utbildning för personal som arbetar på Folkets Hus i Lilla Edet. Utbildning ska omfatta
opinionsbildning och grundläggande demokratiska värderingar och riktas till Folkets
Hus personal och ledning.
Mattias Ternehäll framför vidare i sin skrivelse att han anser att det är otänkbart att Lilla
Edets kommun har ett nära samarbete med en organisation, som inte delar de
demokratiska värderingar som vår kommuns organisation vilar på.
Folkets Hus är en extern förening och det är upp till Folkets Hus att ansöka om medel
från Folkhälsoutskottets till utbildning. Folkhälsoutskottet har ingen möjlighet att på
eget initiativ genomföra utbildning för Folkets Hus personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 2016-12-04.

Förslag till beslut
Ärendet kan inte behandlas då det inte finns någon ansökan från Folkets Hus.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Mattias Ternehäll, Sverige Demokraterna
Folkhälsosamordnaren
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 från Brottsofferjouren
Dnr2016/KS0414
Sammanfattning
Brottsofferjouren(BOJ) Trollhättan och Lilla Edet har inkommit med en ansökan
till Folkhälsoutskottet gällande verksamhetsbidrag för 2017. Brottsofferjourens
verksamhet är ett komplement till socialnämndens lagstadgade uppgift enligt
socialtjänstlagen kap 5 kap, § 11 ”att verka för den som utsatts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp”.
Brottsofferjouren har ett 20 tal utbildade stödpersoner som arbetar både i
Trollhättan och Lilla Edet.
Förutom direkt stödjande arbete till brottsutsatt, finns jourens stödpersoner med i
Vänersborgs tingsrätt som stöd för både vittnen och målsägande.
Brottsofferjouren har ett nära samarbete med polisen.
Brottsofferjouren kan också medverka i kommunens påverkansprogram enligt
lagen för unga lagöverträdare.
Brottsofferjouren har under år 2016 varit stöd till ett 25‐tal brottsutsatta boende i
Lilla Edets kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016‐12‐05
Ansökan från BOJ till Folkhälsoutskottet 2106/KS0414
Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet föreslås att bevilja Brottsofferjourens ansökan på 20 000
kronor då det leder till ett gott stöd till brottsoffer och deras närstående.
Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Brottsofferjouren, BOJ Trollhättan och Lilla Edet
Folkhälsosamordnaren
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Ansökan om projektmedel för att stödja seniorträning”
Dnr 2016/KSO416
Sammanfattning
Närhälsan ansöker om 43 200 kronor för arbete riktat till målgruppen äldre
kommuninvånare, med syftet att bemanna seniorträningspass två i månaden med
sjukgymnast. Många av patienterna på Närhälsan känner en osäkerhet kring att träna i
andra lokaler med okända redskap än vad de är vana vid.
Målet med denna insats är att de äldre kommuninvånarna som deltar i seniorträning,
vidmakthåller en regelbunden träning med god teknik och känner sig trygga i sin träning
vilket har en god effekt på funktion och åldrande med livskvalitet.
Folkhälsoutskottet har tidigare beviljat insatser med sjukgymnast för att stödja olika
former av seniorträning som t ex gym och gympa.
Ärendet
Närhälsan har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet rörande arbete inriktat
mot seniorer och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Målet är att fler i målgruppen äldre
ska ta steget och börja träna, och att genom träning uppnå ett åldrande med god
livskvalité.
Närhälsan ansöker om ekonomiskt bidrag för att bemanna seniorträningen med
sjukgymnast två gånger i månaden under 2017. Närhälsan ansöker om 43 200 kronor.
Många av patienterna på Närhälsan känner en osäkerhet kring att träna i andra lokaler
med okända redskap än vad de är vana vid. Målet med denna insats är att de äldre som
deltar i seniorträning vidmakthåller en regelbunden träning med god teknik och känner
sig trygga i sin träning.
Närhälsan och IK Bergaström har sedan tidigare startat samarbete med PRO/SPF och
rehab mottagning. Samarbetet ger äldre möjlighet att träna på gymmet vid bestämda
tider på dagen, till reducerat pris. Många seniorer har blivit aktiva i föreningen och
åtagit sig olika sysslor för att hålla gymmet öppet och tillgängligt för seniorer.
Under hösten 2016 har Närhälsan Lilla Edets sjukgymnaster bemannat IK Bergaströms
gym för att stötta och hjälpa seniorerna i utförande av deras träning med individuellt
anpassade rehabiliteringsövningar vilket har haft god effekt på funktion och livskvalitet.
Sjukgymnast från Närhälsan Rehabmottagning i Lilla Edet har besökt dessa gym i Lilla
Edets kommun vid förannonserade tillfällen. Sjukgymnasten har då gett information om
träning, rådgivning samt lättare träningsinstruktioner.
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Folkhälsoutskottet har tidigare beviljat insatser mot denna målgrupp, då det under
arbetet med "Omstart FaR (Fysisk Aktivitet på Recept)" 2015, framkom ett behov av
sjukgymnastisk kompetens för att stödja olika former av seniorträning som t ex gym och
gympa. Målet var att de äldre som redan deltar i seniorträning vidmakthåller sin träning,
att fler äldre ska ta steget att börja träna samt att fler äldre som idag tränar på
träningskort på Rehabmottagningen kan övergå till träning ute i samhället.
Många av patienterna på Närhälsan Lilla Edets rehab mottagning som behöver fortsätta
sin träning efter avslutad behandling känner en stor osäkerhet kring att börja träna i
andra lokaler med okända redskap. För att hjälpa patienterna att ta detta steg att fortsätta
sin träning, har en introduktion med sjukgymnast visat sig fungera bra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunkansliet 2016-12-04.
Ansökan från Närhälsan.
2016-11-11

Förslag till beslut
Folkhälsoutskottet beviljar Närhälsans ansökan om 43 200 kronor för fortsatt arbete
med seniorträning så att fler känner sig trygga att påbörja träning i gymmiljö som
egenvård.
Medel på 43 200 kronor tas från ansvar 4113, projekt 9040

Beslutet expedieras till
Hälso och sjukvårdsnämnden
Närhälsan i Lilla Edet
Folkhälsosamordnaren

sid 2/2

Ansökan om projektmedel för att stödja seniorträning som bedrivs i
IK Bergaströms lokaler.

Bakgrund
Under hösten 2016 har Närhälsan Lilla Edets sjukgymnaster bemannat IK Bergaströms gym för att
stötta och hjälpa seniorerna i utförande av deras träning med individuellt anpassade rehabråd och
övningar vilket har haft god effekt på funktion och livskvalitet samt varit uppskattat. Seniorer på Ik
Bergaström samt sjukgymnast på Närhälsans rehabmottagning ser behov av en fortsättning av detta
samarbete och hoppas att det är möjligt.
Många av patienterna på Närhälsan Lilla Edets rehabmottagning som behöver fortsätta sin träning
efter avslutad behandling känner en stor osäkerhet kring att börja träna i andra lokaler med okända
redskap. För att hjälpa dem att ta detta steg har en introduktion med sjukgymnast visat sig fungera
bra och det vore önskvärt med en fortsättning av detta. Sjukgymnast på plats erbjuder sin hjälp och
hjälper förstås alla som behöver det när de tränar i anläggningen.

Syfte
Introducera nya deltagare samt stödja gamla deltagare i gymträning på IK Bergaströms gym.

Mål
Att de äldre som deltar i seniorträning vidmakthåller en regelbunden träning med god teknik.
Att fler känner sig trygga med att påbörja träning i gymmiljö som egenvård.
Att genom träning åldras med bästa möjliga fysiska funktion och livskvalitet.

Tidsplan
Bemanna två träningstillfällen/månad på IK Bergaströms gym under 2017.

Målgrupp
Äldre kommuninvånare i eget boende.

Ansökan om projektmedel
För att uppfylla dessa mål under år 2017, beräknat på två besök i månaden, motsvarar ersättningen
för uppdraget en totalsumma på 43 200:‐. Vår plan är att bemanna träningslokalen även sommartid
om bemanningen i basverksamheten tillåter det.

Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning
Järnvägsgatan 8, 463 30 Lilla Edet, vxl: 0520‐488870, narhalsan.rehab.lillaedet@vgregion.se
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Ansökan gällande verksamhetsbidrag för projektet ”Mötesplats
Fritidsgård”
Dnr 2015/KS0422

Sammanfattning
Föreningen IK Bergaström har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet
rörande verksamhetsbidrag till projektet ”Mötesplats Fritidsgård” med syfte att skapa en
mötesplats för unga där inga "särintressen" styr.
I sin ansökan beskriver föreningen behovet av en mötesplats där ungdomarna styr
aktiviteterna och kan träffas bara för att just mötas. Föreningens strävan är att
fritidsgården skall bli den plattform i kommunen där olika intressen möts och
stimuleras. För att förverkliga detta skapas könsneutrala aktiviteter och projekt i och
runt verksamheten. De övergripande målen för verksamheten är att minska "häng" vid
Fuxernaskolan kvällstid, ökad aktivitetsnivå hos ungdomarna samt vuxna och att skapa
förutsättningar att integrera ungdomar från olika länder och kulturer. Projektet bygger
på universella uttrycksformer som konst, musik, dans och idrott där alla får möjlighet att
bidra utifrån egen förmåga.
Föreningen IK Bergaström ansöker om 50 tkr från Folkhälsoutskottet som
verksamhetsbidrag till projektet ”Mötesplats Fritidsgård”.
IK Bergaström fick i juni 2015 möjlighet att nyttja Fritidsborgen för att bedriva
fritidsgårdsverksamhet på försök. Den lokal som man disponera är den tidigare
fritidsgården ”Fritidsborgen”. En utvärdering av verksamheten skulle under hösten 2015
ske i samråd mellan IK Bergaström och Bildningsförvaltningen (Kultur- och Fritid) och
lämnas till Kultur- och Fritidsnämnden. Kultur- och Fritidsnämnden skulle därefter ta
ställning i frågan om fortsatt fritidsgårdsverksamhet för 2016. Kultur- och
Fritidsnämnden har låtit Föreningen IK Bergaström göra en egen utvärdering av sin
verksamhet. Vidare har också Kultur-och Fritidsnämnden beslutat att notera
informationen i utvärderingen och ställa sig positiv till att IK Bergaström ska kunna
fortsätta sin fritidsgårdsverksamhet under förutsättning att lokalfrågan löses.
Fritidsgården har varit öppen på några veckodagar och fredagar och lördagar. Gården
har varit bemannad med föräldrar från föreningen och frivilliga vuxna. Enligt
föreningen finns ett växande intresse från ungdomar och vuxna att vara aktiva på
mötesplatsen. Varje kväll besöker mellan 35-50 ungdomar fritidsgården.
Den finns flera frågor kring fritidsgårdsverksamhet i kommunen som behöver utredas
vidare när det gäller fritidsgårdsfrågan som helhet.
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Det finns idag flera olika initiativ som tagits inom fritidsgårdsområdet i kommunen
utöver den verksamhet som bedrivs av IK Bergaström. Fritidsgårdsverksamhet bedrivs
sedan tidigare i Lödöse genom föräldrainitiativ, en föreningsdriven fritidsgård bedrivs i
Hjärtum. Det finns även verksamhet i Västerlanda och Åsbräcka.
En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid för sina
fritidsgårdsverksamheter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016-12-04
Ansökan om verksamhetsbidrag från IK Bergaström

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet till Folkhälsoutskottet utan beslutsförslag.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
IK Bergaström
Folkhälsosamordnaren
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Ansökan Verksamhetsbidrag projektet "Mötesplats Fritidsgård"
Folkhälsonämnden i Lilla Edets Kommun.
Hänt sen sist:
(Fritidsledarens tjänst under 2015 är finansierad genom lokalt näringsliv samt fadderskap som
privatpersoner ställt upp med. Även en hel del möblemang och andra saker har blivit skänkta.)
Syfte:
Att skapa en mötesplats för unga där inga "särintressen" styr. Många ungdomar har inte funnt någon
aktivitet på sin fritid, vi vill erbjuda en mötesplats där ungdomarna styr aktiviteterna och kan träffas
bara för att just mötas.
Projektet har redan i sin idéskiss värderat mötesplatsen mellan tjejer och killar, män och kvinnor
samt olika kulturer som ett givet mål. Vi strävar efter att fritidsgården skall bli den plattform i
kommunen där olika intressen möts och stimuleras. För att förverkliga detta skapar vi könsneutrala
aktiviteter och projekt i och runt verksamheten.
Integrationsarbete samt ungdomars inflytande är två viktiga frågor som vi tillsammans med andra
kan arbeta med, där "Mötesplats Fritidsgård" kommer vara den centrala knytpunkten.
Undomar som blir lyssnade på, stöttade och respekterade för sina åsikter och idéer blir trygga
medborgare med energi och framtidsvisioner. Dessa kommer att bygga framtidens samhälle och vi
vill gärna att de finns i vår hemkommun.
Vi ser att med den breda förankring som vi redan har i det lokala näringslivet, föreningslivet och i
kommunen så kommer nya idéer testas för att hitta en hållbar långsiktig ekonomisk situation och
finansiering. Men vi måste ta fram entreprenörerna i oss och hos ungdomarna för att hitta dessa nya
vägar och att våga testa under detta året.
Mål:
Minskat "häng" vid Fuxernaskolan kvällstid. Vilket kommer leda till minskad skadegörelse, minskat
alkohol och droganvändande bland unga.
Men också ökad aktivitetsnivå hos ungdomarna samt vuxna genom ideella initiativ med
vuxennärvaro på gården.
Ett av övergripande mål är också att skapa förutsättningar att integrera ungdomar från olika länder
och kulturer för att arbeta tillsammans i projekt där alla har frihet och möjlighet att bidra utifrån sin
egen förmåga till ett gemensamt slutresultat. Här tror vi att konst, musik, dans och idrott, som är
universella uttrycksformer, är rätt format att bygga projekten på.
Ungdomarna kommer själva få vara med och utveckla sin mötesplats och på så sätt lära sig ta ansvar
samt utveckla sitt entreprenörskap.

Genomförande:
Ett antal workshops under hösten med bl.a.
‐ musikproduktion, "öppen scen" dans och graffitti. 5‐10st.
‐ Inköp av material för att genomföra ovan verksamhet.
‐ Tillsammans med hemmet för ensamkommande flyktingbarn bedriva prova‐på‐verksamhet i
samarbete med andra idrottsföreningar.
Vi ser "mötesplats fritidsgård" som knytpunkten för den verksamheten. Vi önskar med de ansökta
medlen täcka fritidsgården samt friidrottsklubbens kostnader i samband med detta. Vi vill också vara
behjälplig andra att komma igång.
Leverabler från dessa projekt skulle kunna vara.
‐ En graffitti utställning
‐ En dansuppvisning
‐ En konsert
‐ En release av ett gemensamt musikverk
Fortsättning:
En viktig del av projektet är att testa och få fram en framtida driftsform. För att kunna göra det
kommer vi vända oss till arvsfonden för att kunna förlänga projekttiden med 3 år och därefter i
samråd med kommunen ha valt en hållbar driftsform för alla parter.

Ansöker om : 50.000 kr

Richard Cander
Ordförande
IK Bergaström

Roberto Söderhäll
Vice Ordförande
IK Bergaström
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Ansökan gällande verksamhetsbidrag fritidsgård/mötesplats
barn och unga
Dnr 2016/KS0031

Sammanfattning
Föreningen Hjärtums IS har inkommit med en ansökan till Folkhälsoutskottet rörande
verksamhetsbidrag till en fritidsgård/mötesplats för unga och vuxna i byn med fokus på
en meningsfull sysselsättning för barn och unga. Föreningen Hjärtums IS ansöker om
150 tkr från Folkhälsoutskottet som verksamhetsbidrag till ”Mötesplats/Fritidsgård.
Under januari månad 2016 startade Hjärtums IS en ny verksamhet i Hjärtum i form av
en fritidsgård/mötesplats för både unga och vuxna i byn – med fokus på en meningsfull
fritidssysselsättning för våra barn och unga.
Föreningen har erhållit pengar från Myndigheten för Ungdoms - och
civilsamhällesfrågor för en projekttjänst omfattande 75 procent under 2016. Föreningen
arbetar med att etablera kontakter med kommunen och andra organisationer och har en
tät dialog med byns barn och unga för att få veta vad de önskar sig och hur de kan få
med ungdomarna i arbetet. Föreningen samarbetar med Hjärtums Föräldraförening och
Hjärtum gården i detta projekt.
Föreningen beskriver i sin ansökan att deras ambition inte är att starta en fritidsgård vars
dominerande verksamhet är bordtennis och fika utan att ett viktigt fokus i verksamheten
är att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Fysisk och psykisk hälsa är en
fundamental utgångspunkt.
Föreningen ser ett stort behov hos barnen i byn med omnejd – både mindre och större
barn – att aktivera sig fysiskt. Särskilt viktigt är balans, smidighet och fysisk leklust.
Föreningen har tidigare erhållit bidrag från Folkhälsoutskottet för en
balans/motorikbana för barn.
Utifrån perspektivet psykisk hälsa vill föreningen skapa utrymme för att diskutera
frågor som pubertet, HBTQ, sex- och samlevnad, neuropsykiatriska diagnoser, psykisk
ohälsa, droger och mobbning med de barn som kommer till fritidsgården. Detta sker
genom att anordna temakvällar med utomstående föreläsare
I övrigt vill föreningen kunna erbjuda en stimulerande och trygg miljö där barnen kan
umgås, fika, pyssla, laga mat & baka ihop.
Föreningens mål under 2016 är:
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Använda befintlig idrottsanläggning på olika och nya sätt för olika fysiska
aktiviteter.
Engagera sig långsiktigt i ett nationellt eller internationellt projekt, som
exempelvis i fadderbarn och miljöprojekt
Anordna temadagar utifrån temat psykisk hälsa
Engagera barn och unga så mycket som möjligt i fritidsgårdsverksamheten, så
att de upplever att de kan påverka och styra innehållet.
Få barn och unga att känna sig delaktiga och trygga, dels med varandra och i
byn, men att de också ska känna att de är en del av världen runt omkring.

Den finns flera frågor kring fritidsgårdsverksamhet i kommunen som behöver utredas
vidare när det gäller fritidsgårdsfrågan som helhet.
Det finns idag flera olika initiativ som tagits inom fritidsgårdsområdet i kommunen
utöver den verksamhet som sedan januari 2016 bedrivs av Hjärtums IS. IK Bergaström
driver sedan 2015 fritidsgårdsverksamhet i Fritidsborgen, fritidsgårdsverksamhet
bedrivs sedan tidigare i Lödöse genom föräldrainitiativ. Det finns även verksamhet i
Västerlanda och Åsbräcka. En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid för
sina fritidsgårdsverksamheter En fråga är hur övriga berörda ser på nuläge och framtid
för sina fritidsgårdsverksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Kommunledningskontoret daterad 2016-12-04
Ansökan om verksamhetsbidrag från Hjärtums IS

Förslag till beslut
Förvaltningen överlämnar ärendet till Folkhälsoutskottet utan beslutsförslag.

Beslutet expedieras till
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hjärtums IS
Folkhälsosamordnaren
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ANSÖKAN TILL FOLKHÄLSOUTSKOTTET I LILLA EDET
2016‐01‐20

Nu i januari 2016 startade Hjärtums IS en helt ny verksamhet i Hjärtum i form av en
fritidsgård/mötesplats för både unga och vuxna i byn – med fokus på en meningsfull
fritidssysselsättning för våra barn och unga.
Vi har fått pengar från Myndigheten för Ungdoms ‐ och civilsamhällesfrågor för en 75‐
procentig projekttjänst under ett års tid som två av oss i HIS delar på. Detta behövs för att
kunna lägga grunden för en stabil och långsiktig fritidsgårdsverksamhet i vår del av
kommunen. En sådan här verksamhet kräver nämligen att man etablerar välfungerande
kontakter med kommunen och andra organisationer, liksom att man har en tät dialog med
byns barn och unga för att få veta vad de önskar sig och hur de tänker att vi tillsammans
kan genomföra det. Detta kräver tid och planering ‐ förutom de timmar som fritidsgården
ska ha öppet. Satsar vi på detta under första året, är chansen så mycket större att
verksamheten fortsätter rulla på med egen inneboende kraft. Vi samarbetar även med
Hjärtums Föräldraförening och Hjärtumsgården i detta projekt.
En annan viktig aspekt är denna: Byskolan ska läggas ner nästa läsår. Det betyder att
många av våra unga försvinner till kommunens centralskola en mil härifrån, men också
andra kommuners skolor. Vilket också betyder att vi tappar barn och unga i vårt lokala
föreningsliv. De unga som bor här nu, efterlyser mötesplatser i byn och något
meningsfullt att göra – och vi behöver särskilt fånga upp de som är i riskzonen. Vi vill att
vår by ska fortsätta leva, och kunna erbjuda trivsel och gemenskap.
Ett viktigt fokus i vår verksamhet är att skapa goda uppväxtvillkor för våra barn och
unga. Där är både deras fysiska och psykiska hälsa en utgångspunkt:
Idag upptar spelande och online‐tillvaro en stor del av barnens tid. Vi säger inte att det är
fel med spel och internet – tvärtom, här kan barnen lära sig mycket, internet har dessutom
gjort barn och unga mer allmänbildad än tidigare, de har täta kontakter med sådana de inte
kan träffa i verkliga livet så ofta vilket tränar deras sociala förmåga, och kan föra komplexa
resonemang på ett sätt som tidigare generationer inte kunde i deras ålder.
Men – det är oroande att det ofta blir på bekostnad av rörelse och fysisk aktivitet. I
Sverige har vi en kraftig ökning av psykisk ohälsa bland unga, med kronisk sömnbrist,
ständig uppkoppling, övervikt, ensamhet och prestationsångest.
Vi ser ett stort behov hos barnen i byn med omnejd – både mindre och större barn – att
aktivera sig fysiskt. Särskilt viktigt tror vi balans, smidighet och fysisk leklust är – och
forskning visar ju hur viktigt fysisk aktivitet är för barnens lärande rent allmänt. Vi
har fått bidrag för en balans/motorikbana för barn, som ska anläggas under våren. Vi har
också ett fint, kuperat skogsområde där vi ämnar anlägga en hinderbana för större barn och
vuxna samt en cykelbana. Därför vill vi också kunna anlita instruktörer som är duktiga på

att motivera och visa barnen på alla möjligheter som finns till lekfull och kreativ fysisk
aktivitet.
Den psykiska hälsan innehåller många viktiga aspekter. Vi märker att våra barn ställer
mycket frågor om exempelvis pubertet, homosexualitet, droger och religion. Skolan har ju
ett ansvar att ta upp dessa frågor, men samtidigt har man begränsat med tid och resurser
just i skolan. Vi skulle vilja skapa utrymme för att diskutera de här frågorna med våra barn
när vi ändå har dem här på vår fritidsgård. Vi vet att det finns många duktiga föreläsare som
vet hur man når just vår ganska breda målgrupp (låg‐och mellanstadiebarn samt lite större
barn), och vi skulle därför vilja anordna temakvällar med barnen om bland annat följande:







Droger
HBTQ‐frågor
Sex‐ och samlevnad, dvs hur ett barn kommer till, vad som händer i kroppen när
man kommer i puberteten, hur man respekterar varandra (ett högaktuellt ämne är
ju sexuella trakasserier som ofta börjar redan i skolan).
Mobbning
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykisk ohälsa

I övrigt vill vi kunna erbjuda en stimulerande och trygg miljö där barnen kan umgås, spela
spel/tv‐spel, pingis, biljard etc, fika, pyssla, laga mat & baka ihop.
Vårt mål under 2016:







Använda oss av vår idrottsanläggning på olika och nya sätt för olika fysiska
aktiviteter som stimulerar både hjärna och kropp ‐ och visa hur roligt och
energigivande det är att röra på sig!
Engagera oss långsiktigt i ett nationellt eller internationellt projekt, som exempelvis
i ett fadderbarn, ett miljöprojekt etc, där vi samlar in pengar, saker/kläder utifrån
idéer som barnen/ungdomarna själva har.
Ha temadagar utifrån ovanstående punktlista, där vi tillsammans med våra barn och
unga diskuterar och funderar över frågor som droger, mobbning, psykisk
hälsa/ohälsa etc.
Engagera våra barn och unga så mycket som möjligt i fritidsgårdsverksamheten, så
att de upplever att de kan påverka och styra innehållet.
Få våra barn och unga att känna sig delaktiga och trygga, dels med varandra och i vår
by, men att de också ska känna att vi är en del av världen runt omkring.
Att vi ska ha fått så pass mycket rutin och engagemang i verksamheten att det
följande år kommer att rulla på. Men vi kommer även att söka mer pengar från bland
andra MUCF för att underlätta för fritidsgårdens framtid.

Därför söker vi nu ett verksamhetsbidrag från Folkhälsoutskottet på 150 000 kronor.
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