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Samfond 1 och finansiering av projekt 

Förslag till beslut 

1. Med hänvisning enligt tidigare fattat beslut KS 352/2020-046 att 

kvarstående medel skall förbrukas till stiftelsens nuvarande ändamål 

"allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål" för att kunna 

avsluta och avregistrera Samfond 1 och därefter föra över medlen till 

kommunen. Belopp att föra över är ca 242 000 kr.   

 2. Av överförda belopp till kommunen ska 236 000 kr finansiera 

projektet ”Dans för hälsa”. Kvarvarande ca 6 000 kr ska täcka 

kommande revisionskostnader. 

Sammanfattning 

I december 2018 samlades representanter från skola, socialtjänst och 

kulturskolan i danssalen på Kulturskolan. Information om metoden 

Dans för hälsa spreds och en arbetsgrupp skapades. Arbetsgruppen 

tog under våren 2019 fram ett stort antal rekryterare. Rekryterarna är 

personal inom kommunen som möter målgruppen (tjejer i högstadie- 

och gymnasieålder med stressrelaterade problem), till exempel 

personal vid skolornas elevhälsoteam, annan skolpersonal som 

möter och arbetar nära dessa tjejer, personal inom socialtjänst. 

Samverkan har varit en av de värdefullaste delarna i det här 

projektet. Fokus ligger på tjejerna och alla som jobbar gentemot 

målgruppen är välkomna att vara delaktiga i samverkan. Idag finns 

tre utbildade instruktörer inom kommunen och en förebyggande 

socialsekreterare som är mycket delaktig i verksamheten. Tidigt 

valdes att kalla kommunens verksamhet för Rörelsestudion, då 

arbetsgruppen såg möjligheter att jobba med liknande nyckelfaktorer 

(kravlös rörelseglädje, gemenskap, egna resurser) inom andra 

målgrupper (t ex killar, HBTQ, nyanlända, yngre målgrupp). Under 

våren 2022 genomfördes en liknande insats, MOVE, för yngre tjejer 

(9-13 år). 2022, då dans för hälsa ”rörelsestudion” varit i gång i sju 

terminer har totalt 34 tjejer varit inskrivna i verksamheten. För att 

kunna fortsätta bedriva projektet även 2023 behövs projektmedel. 
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