Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Stefan Axberg 016-710 12 73

2018-03-05

1 (2)

TSN/2018:17

Torshälla stads nämnd

Arrangemangsbidrag för idrott och kultur mars 2018
- Lions Club Torshälla
Förslag till beslut
Bevilja Lions Club Torshälla 25 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens
arrangemang, Torshälla Marknad 2018.

Ärendebeskrivning
Lions Club Torshälla ansöker om arrangemangsbidrag för att täcka kostnader i
samband med att föreningen arrangerar Torshälla Marknad den 15-16 september
2018. Det är cirka 120 knallar anmälda och kostnaderna är i budgeten uppskattade till
55 000 kronor. Utöver det kontanta bidraget så påtar sig Eskilstuna kommun att
markupplåta Östra torget, Rådhustorget och angränsande gator,
avspärrningar av parkeringar, borttagning av pollare och flytt av blomsterurnor,
trafikreglering, förberedande städning, marknadsförings-/information genom
Eskilstuna kommuns kommunikationskanaler samt att arrangören har tillgång till el
Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för
kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större
idrottsevenemang.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat
bidrag för arrangemang under en säsong.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 hur nyskapande är arrangemangen,
 förväntat publik- och deltagarantal.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang
med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka
förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
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antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Arrangemangsbidrag fördelas av Torshälla stads nämnd vid minst fyra tillfällen per år.
Finansiering
I Torshälla stads nämnds budget finns 130 000 kronor avsatta för bidrag till publika
arrangemang varav 8 000 kronor som redan är fördelade för år 2018.
Nu föreslås 25 000 kronor att fördelas till Lions Torshälla.
Beslutat bidrag utbetalas i april 2018.
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