
  
PROTOKOLL 1 (6) 
Sammanträdesdatum  

2021-09-24  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

  
Utses att justera Stefan Hjalmarsson 
  
Justeringens plats 
och tid 

Fritids- och kulturförvaltningens kansli 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–4 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  
 Stefan Hjalmarsson 
  

 Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2021-09-24 Organ Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2021-10-01 Anslaget tas ned 2021-10-26 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   
   
 

 

Plats och tid Ceciliarummet, kl 13:00–15:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Stefan Hjalmarsson (OPA) 
 
  

Övriga Pernilla Larsson nämndsekreterare/utvecklare 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Stefan Hjalmarsson utses att justera protokollet  
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§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

Föredragnngslistan fastställs fastställs  
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§ 3 FKN 70/2021-805 

Information samt ansökan om bidrag till 50 -
årsjubileum  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Reumatikerföreningen i KAK beviljas 1 500 kronor i 
ekonomiskt bidrag till sitt 50-års jubileum. 

2. Föreningskonsulenten får i uppdrag att ta fram kostanden för 
att anlägga boulebanor på en av tennisbanorna utomhus.  

3. Förvaltningschefen får i uppdrag att omfördela medel inom 
budgetram för anläggande av boulebanor. 

Sammanfattning 

Reumatikerföreningen i KAK har inkommit men ansökan om 
ekonomiskt bidrag till sitt 50- års jubileum. Föreningen har 16 
stycken medlemmar ifrån Arboga, föreningskonsulenten har haft 
kontakt med Köping som har 117 medlemmar samt Kungsör som har 
32 medlemmar i föreningen hur deras beviljande av ansökan ser ut. 

Föreningskonsulenten har medel kvar inom sin budgetram inom 
föreningsbidragen.  
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§ 4 FKN 26/2021-805 

Bidrag Studieförbund 2021 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Bidragsutskottet beslutar följande fördelning  av bidrag enligt 
antagen riktlinje.  

Sammanfattning 

För att få kommunalt stöd som studieförbund krävs minst 250 
rapporterade studietimmar inom kommunen. Studieförbund med 
250 studietimmar eller mer får stöd om 2000 kronor. De 
studieförbund som har 500 timmar eller mer delar procentuellt på 
resterande budget fördelat utifrån det totala antalet rapporterade 
studietimmar i kommunen bland dessa. För år 2021 har följande 
uträkning gjort utefter antagen riktlinje. 

 ABF-196300 
 Studiefrämjandet -10700 
 Vuxenskolan-36800 
 NBV- 16500 
 RF/SISU- 39700 


