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Verksamhetsberättelsen antogs av Folkhälsorådet i Gullspångs kommun den 15 februari
2010.

Mål
Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att starta processer som skall främja hälsan
samt förebygga ohälsan hos kommunens invånare.

Organisation
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun är en samfinansierad verksamhet mellan Gullspångs
kommun och Västra Götalandsregionen. Regionen tillhandahåller och finansierar en
folkhälsoplanerartjänst. Kommunen svarar för folkhälsorådets ekonomiadministration.
Verksamhetskostnaderna delas mellan Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen
(närmare specifikation finns under rubriken budget). Folkhälsorådet i Gullspångs kommun
består av fem politiker från kommunen och två regionpolitiker samt folkhälsoplaneraren (se
bilaga 1). Folkhälsorådet har under året haft fem sammanträden.
Ett samverkansavtal gällande folkhälsoarbetet är tecknat mellan Gullspångs kommun och
Hälso- och sjukvårdsnämnden Östra Skaraborg. Samverkansavtalet syftar till att förstärka och
utveckla folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun.
För att tvärsektoriellt förbereda folkhälsorådets ärenden finns en Beredningsgrupp som har till
uppgift att verka för att folkhälsoaspekten belyses i såväl planering som beslutsprocess inom
de olika förvaltningarnas ansvarsområden. Beredningsgruppen har bestått av representanter
från kommunledningskontoret, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
företagshälsovården, primärvården, polisen, samordningsförbundet samt folkhälsoenheten (se
bilaga 1). Beredningsgruppen har sammanträtt fem gånger under 2009.
Under Beredningsgruppen finns olika tvärsektoriella referens-/arbetsgrupper som arbetar med
särskilda områden och som sammanträder utifrån behov.

Mål för verksamhetsplanen 2009
Verksamhetsplan för folkhälsoarbetet i Gullspångs kommun utgår ifrån det övergripande
nationella folkhälsomålet ”Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen”, samt tre prioriterade målområden: Delaktighet och inflytande i
samhället, Fysisk aktivitet, samt Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel). Prioriterade
målgrupper är barn och ungdomar 0-18 år och äldre 65 år-.
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Delaktighet och inflytande i samhället
Familjecentral
Verksamhetsmål:
Att arbeta för att öka marknadsföringen kring Familjecentralen
Uppföljning:
Informationslappar och en folder kring Familjecentralens verksamhet har tagits fram och
delats ut till föräldrar och på lokaler runt om i kommunen. I slutet av året återtogs möten med
Familjecentralens styrgrupp för utveckling av Familjecentralens verksamhet och
samverkansparter.

Kulturutveckling
Verksamhetsmål:
Att verka för en kulturutveckling och ökad kulturtillgänglighet i kommunen
Uppföljning:
Under året har en enkät kring kommuninvånarnas kultur- och fritidsvanor tagit fram och
distribuerats. Resultatet av undersökningen sammanställdes i slutet av året och förväntas
presenteras på olika arenor under 2010.

Tonårsevenemang
Verksamhetsmål:
Att arbeta fram strategier för att anordna tonårsevenemang under Laxdagarna, Hova
Riddarvecka samt OBK:s bilfest
Uppföljning:
Under 2010 utökades arrangemangen riktade till tonåringarna vid de aktuella evenemangen,
utav arrangörerna själva, det fanns därför ingen anledning att arrangera något utöver det.
Istället lades extra fokus i förutsättningarna för att Nattvandrarnas viktiga engagemang vid
dessa tillfällen underlättades.

Föreläsningsserie Livsstil och hälsa
Verksamhetsmål:
Att arrangera en föreläsningsserie riktad till allmänheten.
Uppföljning:
Under året har fyra föreläsningar genomförts. Iris Johansson inledde i Mariestad med ”En
annorlunda barndom” vilket lockade 70 åhörare. Cirka 60 personer kom till biografen i
Gullspång för att lyssna till Egon Rommedahl, som föreläste om ”Att finna balans mellan
våra inre behov och de yttre kraven”. Håkan Anderssons föreläsning handlade om
”Tonåringars kamp för identitet och självkänsla” och det var 75 personer som kom till
Töreboda för att lyssna på det. Årets föreläsningsserie avslutades med Gunilla Dahlgren som
kåserade om ”Hitta pärlorna i vardagen” i Mariestad inför en publik av 70 personer.
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Hälsoinspiratörer i arbetslivet
Verksamhetsmål:
Stimulera arbetsgivare/platschefer till att aktivt arbeta för medarbetarnas hälsa och
välbefinnande. Verka för ett lågt ohälsotal. Arbeta för att stödja och inspirera kommunens
Hälsoinspiratörer och på så vis hjälpa dem att engagera sina kollegor.
Uppföljning:
Kommunens hälsoinspiratörer har samlats till möten två gånger under året då de ansvariga
hälsoinspiratörerna har pratat kring olika teman och gett tips och idéer på hur man kan göra
för att påverka bland annat trivsel på arbetsplatser. Samtliga Hälsoinspiratörer erbjöds biljett
till Livsstil och Hälsa-föreläsningen med Egon Rommedahl.

”Prova-på-dagar”
Verksamhetsmål:
Att arrangera ”prova-på-dagar” för kommuninvånarna, riktade till olika målgrupper och
intressen.
Uppföljning:
Prova-på-aktiviteterna har skett i samarbete mellan Folkhälsorådet och idrottsföreningar i
Gullspångs kommun. Under våren och vid skollov har kommuninvånarna kunnat prova på
idrotterna som Ridklubben Gullhov, Ribbingsfors Golfklubb och Misogi Aikido erbjuder.
Dessutom hyrdes instruktörer in för att hålla i ”Afro Power-dance” och på Gullstensskolan
Äldre fick eleverna prova på dansen BodyJam . En del av aktiviteter har varit öppna för alla,
medan andra har vänt sig till särskilda målögrupper såsom t.ex. fritidsgårdens besökare, 60 år
och äldre etc.
Dessutom har samverkan skett mellan folkhälsorådet, föreningar, arbetsplatser och näringsliv
vilket har möjliggjort att man kunna testa konceptet att arrangera t.ex. Kick-off och barnkalas.

Seniorgemenskap
Verksamhetsmål:
Att under året arrangera två temaeftermiddagar för pensionärerna i kommunen på temat äldres
hälsa. Innehållet ska anpassas efter önskemål.
Uppföljning:
Under våren riktades några aktiviteter (golf och ridning) särskilt till personer 60 år och äldre.
Årets temaeftermiddag lockade ett femtiotal pensionärer som lyssnade när biblioteket
informerade om hemlån och andra nyheter, utöver det fick åhörarna information om färdtjänst
och avslutningsvis visade Anette Brandberg bilder och berättade om Afrika.

Tinnitus-förebyggande arbete i Gullspångs kommun
Verksamhetsmål:
Att det förebyggande arbetet fortskrider så som det angivits i programmet.
Uppföljning:
Informationsmaterial och ljudnivåmätare har köpts in, för att användas i enlighet med
handlingsprogrammet.
7

Brottsförebyggande arbete i Gullspångs kommun
Verksamhetsmål:
Att bedriva brottsförebyggande arbete med syfte att öka trygghet och säkerhet i kommunen.
Att aktivt arbeta med Grannsamverkan i kommunen. Att stötta Nattvandrare i kommunen
Uppföljning:
Internetsäkerhet: I februari gick samtliga elever åk 6 -9 i Gullspångs kommun på föreläsning
om Säkerhet på Internet. Föreläsningen lyfte fram vad man ska tänka på för sin egen och
andras säkerhet när man använder datorn. De fick lära sig vad man får och inte får göra på
internet, vilka ”fotspår” de lämnar efter sig när de surfar runt på nätet. På eftermiddagen hölls
föreläsningen om Barns säkerhet på Internet till kommunens pedagoger och på kvällen hölls
en liknande för allmänheten. Här fick de vuxna reda på vad barnen gör när de ”surfar”, vad
det innebär att ”chatta” med mera. De vuxna fick tips och råd vad man kan göra i hemmet och
med sin egen dator för att öka säkerheten och föräldrakontrollen. Föreläsningarna upplevdes
intressanta och berättelser från verkligheten gav upphov till såväl allvarliga miner som
förlösande skratt!
Samverkan med Nattvandrarna: Inspirationsträff har hållits med kommunens Nattvandrare i
samband med att årets vandringar planerades och schemalagdes. Dessutom har Nattvandrarna
erbjudits och genomfört Röda Korsets första-hjälpen-utbildning.
Grannsamverkan: Under året har verksamheten med Grannsamverkan har utökats med flera
nya områden i Hova. Kontakten med nya och gamla grannsamverkansområden hålls genom
regelbundna utskick med lokal brottsstatistik som även innehåller information och tips på
brottsförebyggande åtgärder.
Droginformation: i april informerade polisens egna utbildare om droger och dess påverkan till
de inbjudna dvs. alla pedagoger i kommunen, stöd- och resursteamet, personal på
socialförvaltningen, primärvården och Nattvandrarna. De som deltog denna dag var mycket
nöjda och ser gärna att detta blir en årlig träff.
Mörkerkväll arrangerades på Gullstensskolan Yngre i november, då NTF hyrdes in för
information med fokusering på trafiksäkerhet och nyttan med att bära reflex.
Alkoholkampanj: under vecka 50 genomfördes en nationell insatsvecka mot alkohol i
trafiken, lokalt samarbetade Polisen, Vägverket, NTF och Folkhälsoråden i Mariestad,
Töreboda och Gullspångs kommuner. Kampanjen bestod i fler nykterhetskontroller av
polisen, Don’t drink and drive-inslag på Tv och bio samt affisch och bordsryttare hos ett stort
antal krogar, för att påminna om att alkohol och bilkörning inte hör ihop.
Samverkansavtal mellan polisen och kommunen: i slutet av året hölls inledande samtal om
kommande samverkansavtal, med syfte att öka tryggheten och säkerheten i kommunen genom
att polisen och kommunen samverkar i sitt arbete att skapa förutsättningar och goda strategier
i det brottsförebyggande arbetet. Planeringen är att en handlingsplan med tillhörande
åtgärdsbilagor ska tas fram och att ett samverkansavtal därefter skall skrivas på (detta avtal
kommer sedan att revideras årligen).
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Verksamhet tillhörande ”Delaktighet och inflytande” som tillkommit under 2009

Föreningssamverkan
Under året påbörjades arbetet med att samverka med föreningar och den ideella sektorn i
kommunen. Flertalet möten hölls i början av året och strax innan sommaren bjöds föreningar
in till en samverkansträff för diskussion kring hur vi kan ”samarbeta för att påverka
folkhälsan och stärka och utveckla det lokala föreningsarbetet”, då med Ewa Jonsson från
Statens Folkhälsoinstitut som diskussionsledare. Samarbetet har pågått under året, och
planeras fortgå och utvecklas under 2010.
Projekt Idrottssamordnare
Som ett led i föreningssamverkan söktes och beviljades pengar från Västragötalands
Idrottsförbund för att anställa en Idrottssamordnare. I projektet ingår förutom Regnbågsskolan
och Gullstensskolan Yngre och Folkhälsorådet sju föreningar: Gullspångs IF, Hova IF,
Misogi Aikido, OK Amne, Otterbäckens bandyklubb, Ribbingsfors Golfklubb och
Ridklubben Gullhov. En Idrottssamordnare har anställt på 40 % i 10 månader för att elever i
årskurs F-6 i Gullspångs kommun under skoltid ska få prova på deltagande föreningars
idrotter: golf, fotboll, bandy, aikido, ridning och orientering, under organiserade former under
höst- och vårtermin 2009/2010.
Skollovsaktiviteter
Under året har en samverkansgrupp med representanter från Regnbågsskolans
föräldraförening, föräldrarådet på Gullstensskolan Yngre och rektorn samt
folkhälsoplaneraren startats upp. I samarbete med personer från lokalsamhället och föreningar
har gemensamma aktivitetsprogram utformats vid sport-, höst, och jullovet. Tanken är att
dessa program ska utvärderas för att därefter utvecklas till nästa år.

Fysisk aktivitet
Motionskampanj
Verksamhetsmål:
Att öka den fysiska aktiviteten bland kommunens invånare
Uppföljning:
Folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner i samverkan med Agenda
21 och Lokala Trafiksäkerhetsrådet har för första gången bjudit in samtliga skolor årskurs F-6
i de tre kommunerna att delta i ”Klassutmaningen – Gå eller cykla till skolan”. Tävlingen
pågick 23 mars – 29 maj och det var 48 klasser som deltog, sammanlagt 868 elever.
Dessutom har ”Prova-på-dagar” riktade till allmänheten har arrangerats för att locka till ökad
fysisk aktivitet (se sid. 6).
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Hälsoslingor
Verksamhetsmål:
Att starta upp ”hälsoslingor” i kommunen.
Uppföljning:
Under 2008 sattes hälsoslingor upp i närhetens av kommunens förskolor och F-6 skolor.
Under 2009 gjordes en enklare utvärdering kring deltagande, upplägg och upplevelse av
hälsoslingorna, vilket kommer påverka utvecklingen av dem under 2010.

Tobak, alkohol, narkotika, doping & spel
Hälso- och drogvaneundersökning
Verksamhetsmål:
Kartlägga och sprida information om ungdomars hälso- och drogvanor
Uppföljning:
Hälso- och drogvaneundersökningen har skett bland elever i årskurs nio i sju kommuner i
Skaraborg, och presenterades i kommunfullmäktige i maj,

Minnesvärd skolavslutning
Verksamhetsmål:
Att erbjuda ungdomar flera drogfria alternativ i samband med skolavslutningen i juni.
Ansvariga:
Folkhälsorådet har inte medverkat under 2009.

Antirök- och snuskort
Verksamhetsmål:
Att eleverna i årskurs 6 – 9 innehar ett antirök- och snuskort och avstår tobaksbruk.
Uppföljning:
Två utlottningar har skett under vårterminen och två under höstterminen, sex priser i varje
årskurs/utlottning har delats ut. Andel tobaksanvändande kan variera från år till år och det är
viktigt att fortsätta med den breda satsning som gjorts under ett antal år för att förhindra start
av tobaksbruk.
Totalt antal elever:
Årskurs 6:
50
Årskurs 7:
44
Årskurs 8:
62
Årskurs 9:
56
(Resultat från höstterminen 2009)

Påskrivna kort:
48
41
59
31
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Återlämnade kort:
0
3
4
2

Föräldrautbildning ÖPP, Örebro PreventionsProgram
Verksamhetsmål:
Att föräldramöten på Gullstensskolan äldre besöks av utbildade ÖPP-instruktörer på
höstterminen och att samtliga föräldrar får skriftlig information om det som tagits upp på
föräldramötet. Att stötta att fler utbildar sig inom ÖPP
Uppföljning:
Förhoppningen är att fler personer ska utbilda sig till ÖPP-instruktörer under 2010 och att tid
för ÖPP åter ska ges plats vid föräldramöten under nästa år.

Arbete mot langning av alkohol till minderåriga
Verksamhetsmål:
Att fortsätta kraftsamlingen mot langning av alkohol till minderåriga
Uppföljning:
Som en del av satsningen med syfte att minska langning till minderåriga har samtliga
målsmän för elever i åk 7-9 i Gullspångs kommun fått informationsbrev och tillhörande folder
som tar upp ämnen såsom tonåringars alkoholdebut, alkoholvanor och langning av alkohol till
minderåriga. Satsningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Folkhälsoenheten Skaraborg,
Polisen, Skaraborgs kommunalförbund och Kriminalvården som även genomförde olika
insatser under våren och sommaren.

Internt Hälsoråd
Verksamhetsmål:
Informationssatsningar på Vårdcentralen/Livsstilsmottagningen och Folktandvården
Uppföljning:
Under vecka 16 och 17 arrangerades informationsveckor kring kost och fysisk aktivitet.
Under vecka 47 uppmärksammandes Tobaksfria veckan. Deltog under dessa veckor gjorde:
Apoteket, Biblioteket i Hova/Gullspång och Skolbiblioteket, BVC, Dietist, Folkhälsoenheten,
Folktandvården, Gullstensskolan Yngre/Äldre, ICA Supermarket Gullspång, ICA
Supermarket Hova, Lars Paulssons Läkarmottagning, Livsstilsmottagningen, Lärcentrum,
MVC, Regnbågsskolan, Ungdomsmottagningen och Vårdcentralen, samt föreningarna Misogi
Aikido, Ribbingsfors Golfklubb och Ridklubben Gullhov.

Verksamhet tillhörande ”Tobak, alkohol, narkotika, doping & spel” som tillkommit under 2009

Samverkan med ungdomsmottagningen och folktandvården
Samtliga elever i årskurs åtta har haft en studiedag på ungdomsmottagningen. Förutom att
visa sina lokaler har de som arbetar på Ungdomsmottagningen pratat med eleverna genom att
bl.a. använda värderingsövningar kring områden som vänskap, relationer och kärlek. Tanken
var att eleverna även skulle ha träffat personal från folktandvården men de hade dessvärre inte
möjlighet att medverka i år.
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Övrigt
Fokusområde
Verksamhetsmål:
Att tillsammans med övriga folkhälsoråd i Skaraborg och Folkhälsoenheten Skaraborg
samarbeta kring ett gemensamt fokusområde
Uppföljning:
Fokuskonferensen kring psykisk hälsa hölls detta år i oktober på Arena Skövde, och drog
närmare 900 deltagare. Dagen vände sig till dem som arbetar med barn och ungdomar inom
grund- och gymnasieskolan eller föreningslivet. Efter kvällsföreläsningen med Yannick
Tregaro delades priset för Skaraborgs bästa ungdomsledare 2009 delas ut.

Utbildningar och konferenser
Verksamhetsmål:
Deltaga/anordna utbildningar, konferenser och bidra till utbildningsmaterial inom
kunskapsområdet folkhälsa
Uppföljning:
En gemensam utbildningsdag för folkhälsoråden i Mariestad, Töreboda och Gullspångs
kommun arrangerades på Residenset i Mariestad i maj. Jan Linde höll i utbildningen
Folkhälsa är politik.

”Stimulanspengar”
Verksamhetsmål:
Ge kommunala och primärvårdsverksamheter, organisationer och föreningar förutsättningar
att söka medel eller få anslag till projekt som skapar engagemang i folkhälsoarbetet.
Uppföljning:
Föräldraföreningen vid Gallernäsets skola ansökte om stimulansmedel för att kunna installera
en rutschkana inom skolområdet, med syfte att ge möjlighet för lek för såväl Gallernäsets
elever som för barn boende i området. Ansökan beviljades med 1 000 kr.
Otterbäckens Bandyklubb ansökte om stimulansmedel för att arrangera Bandyns dag, ett
arrangemang för samtliga F-6 elever i kommunen. De sökta pengarna skulle användas till
inköp av utflyktsmat. Ansökan beviljades med 500 kr.
PRO Otterbäcken, OBK, Kulturföreningen, Teaterföreningen, Byalaget Otterbäcken, Byalaget
Nunnestad och PRO Gullspång ansökte om stimulansmedel för att anordna allsångskvällar på
Barfoten Camping Otterbäcken samt Götaholme Gullspång. Ansökan beviljades med
2 000 kr.
Totalt har 3 500 kr beviljats till olika projekt.
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Utvecklingsarbete
Kommunutveckling genom Leaderprojekt
Verksamhetsmål:
Att verka som resurs i Leaderprojekt
Uppföljning:
Folkhälsoplaneraren deltar i Leader projektet ”Ökat lärande med rekreation och upplevelse i
naturen vid Getryggen i Hova” som har målsättningen att skapa ett attraktivt upplevelsecenter
med stor social bettydelse för rekreation, friluftsliv, och stimulera användandet av skogen som
en social resurs i skolan, äldreomsorgen, rehabilitering, hälsovården samt för lokal och
regional utveckling.

Hälsa i glesbygd
Verksamhetsmål:
Om projektet fortgår under 2009, delta i utvecklingsarbete med Statens folkhälsoinstitut
Uppföljning:
Gullspångs kommun är en av tio kommuner i Sverige som har deltagit i det nationella
projektet Hälsa i glesbygd. – ett projekt för att mobilisera folkhälsoaktörer i kommuner med
få och glesa strukturer Projektet har letts av Statens folkhälsoinstitut och har pågått sedan
2007. Under 2009 har Statens folkhälsoinstitut bjudit in till konferenser med de 10
medverkande projektkommunerna vid två tillfällen. I samband med att projektet avslutades
med en nationell konferens i Östersund i december lanserades även metodboken ”Hälsan ska
vara som en nedläggningshotad mack” som bygger på erfarenheterna från projektet och där
Gullspångs kommun är omnämnt vid flera tillfällen.

Regional Utveckling För Folkhälsa
Verksamhetsmål:
Att verka för utveckling av folkhälsoarbete inom regionen
Uppföljning:
Folkhälsoplaneraren deltar i utvecklingsarbete inom folkhälsa i Västra Götaland, som
representant från Skaraborg i styrgruppen för RUFF (Regional Utveckling För Folkhälsa),
tillsammans med representanter från Statens Folkhälsoinstitut, Folkhälsokommitténs kansli,
Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad/Mitten Älvsborg och Södra Bohuslän. Arbete pågår inom sex
utvecklingsområden: metod, utbildning, hälsodata, kommunikation/organisation, utvärdering
samt värdegrund. RUFF-gruppen verkar för utveckling av framtida samverkan kring
folkhälsofrågor lokalt, regionalt och nationellt.

Övrig verksamhet som tillkommit under 2009

Arbetsmiljö med hälsan i fokus
I februari höll Folkhälsoplaneraren och Socialchefen i delar av FAS-dagen1, där samtliga
skyddsombud/arbetsplatsombud och arbetsledare/chefer i Gullspångs kommun var inbjudna,
för att arbeta och inspirera utifrån rubriken Arbetsmiljö med hälsan i fokus.
1

Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan: en utbildnings- och utvecklingssatsning i Gullspångs kommun
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Behovsunderlag 2009
Behovsunderlag 2009 är ett statistikunderlag som har tagits fram i samarbete mellan
Folkhälsoenheten Skaraborg och Hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad. Syftet är att
behovsunderlaget skall användas som diskussionsunderlag vid beslut om kommande
verksamhetsplaner, och att behovsunderlag ska tas fram varje år hädanefter.
Studiebesök från Folkhälsorådet i Hjo
I september kom Folkhälsorådet i Hjo på besök till Gullspångs kommun, då politikerna var
intresserade av att få information om hur vi arbetat för att bli utsedda till Skaraborgs bästa
skolkommun och Sveriges bästa äldreomsorg. Deltog under studiebesöket gjorde
Kommunchefen, skolchefen, enhetschef för äldreomsorgen samt folkhälsoplaneraren.
Ansökan om föräldrastöd
Under hösten arbetade Töreboda, Mariestad och Gullspångs kommun, i samarbete med
Karolinska Institutet, fram en gemensam ansökan om medel av Statens Folkhälsoinstitut för
föräldrastöd, med Gullspångs kommun som sökande kommun. Sammanlagt 47 huvudsökande
kommuner skickade tillsammans med ett forskningslärosäte en ansökan till Fhi. 10 av
ansökningarna beviljades, Gullspångs kommun var dessvärre inte en av dem.
Förhoppningsvis kan de tre kommunerna ändå dra nytta av det arbete som lagts ned på
ansökan om att samverka i viss mån kring lokalt arbete med föräldrastöd.
Öppna Jämförelser Folkhälsa
I oktober presenterades för första gången Öppna Jämförelser för Folkhälsa. Olika variabler
som påverkar folkhälsan jämfördes i landets 290 kommuner. Fem presskonferenser hölls i
Västra Götalandsregionen. Folkhälsorådets ordförande tillika kommunalråd Carina Gullberg,
kommunchef Hans Sandén och Folkhälsoplaneraren deltog vid presskonferensen i Skövde. En
intervju med ordförande och folkhälsoplanaren sändes i Radio Skaraborg och Ekot och
rapporten uppmärksammades av pressen runt om i landet.

Budget
Folkhälsorådets budget samfinansieras av Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen
hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg, där regionen och kommunen vardera avsätter tio
kronor per invånare för lokalt folkhälsoarbete.

Intäkter
Gullspångs kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnd Östra Skaraborg
Summa:

57.000 kr
57.000 kr
114.000 kr

Utgifter
Delaktighet och inflytande
57.600 kr
Fysisk aktivitet
7.300 kr
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
26.500 kr
Övrigt; information, stimulanspengar, utbildning, utvecklingsarbete 21.000 kr
Summa:

112.400 kr
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