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Fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar för 2016
(KFN15/57)
Beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet bereds vidare av nämndkontor
kultur och fritid till nämndens sammanträde den 9 december 2015.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden beviljar verksamhetsbidrag till föreningar som bedriver en
regelbunden kulturell verksamhet i Ekerö kommun. Syftet med verksamhetsbidrag är att
stödja föreningar så att de kan genomföra kulturverksamhet och utåtriktad
programverksamhet av god kvalité. Med utåtriktad verksamhet menas att bidrag i huvudsak
ska bekosta offentliga arrangemang och projekt som har värde för kommuninvånarna och inte
bekosta föreningens egen administration och inventarier.
Ett av kultur- och fritidsnämndens övergripande mål är att det ska finnas en mångsidig och
attraktiv kulturverksamhet. Genom att fördela verksamhetsbidrag till föreningar med olika
kulturella inriktningar såsom musik, dans, hembygdsvård, sång, musik, teater med mera, är
avsikten att uppnå en bredd i utbudet och att det riktar sig till människor i olika åldrar i
kommunens olika delar.
I arbetet med att fördela verksamhetsbidrag prioriteras de föreningar som i sin verksamhet
satsar på kulturaktiviteter för barn och ungdomar, levandegör kulturhistoriska miljöer genom
utåtriktade aktiviteter, främjar det lokala kulturlivet genom att samverka med andra föreningar
samt satsar på nytänkande aktiviteter inom kulturområdet.
Det totala antalet ansökningar för verksamhetsbidrag för 2016 är 25 stycken. Total budget är
441 tkr.
Nämndkontor kultur och fritid har upprättat ett förslag till kultur- och fritidsnämnden gällande
fördelning av de 11 ansökningar om verksamhetsbidrag som överstiger 20 tkr.
De 14 ansökningar från föreningar som söker verksamhetsbidrag som understiger 20 tkr är
delegerat till chef för nämndkontor kultur och fritid att besluta om.
Beslutsunderlag
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Regler gällande verksamhetsbidrag till föreningar med kulturell verksamhet i
Ekerö kommun
Ansökan Ekebyhovs slotts intresseförening
Ansökan Jazz på Mälaröarna
Ansökan Alsnu vikingar
Ansökan Stockholms läns 7 medlemsföreningar
Ansökan Lovö hembygdsförening
Ansökan Föreningen Folkets hus i Färentuna UPA
Ansökan Färingsö hembygdsförening
Ansökan Spelrum stenen
Ansökan Helt Barockt
Ansökan Mälaröarnas Musiksällskap

Expedieras till
Nämndkontor kultur och fritid
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