Delegationsbeslut B:1, Arrangemangsstöd till enstaka
arrangemang 2021 april-maj
Dnr. KOF 2021-16
Beslutsdatum: 2021-03-30 – 2021-05-27
Beslutsfattare: Malin Forsling Parborg, Sakkunnig Kultur
Belopp: 3 bidragsbeslut (Arrangemangsstöd till enstaka arrangemang) till 3
föreningar, totalt 4000 kronor
Finansiering: genom ianspråktagande av medel avsatta avseende bidrag under
posten allmänkultur i internbudget 2021.
Delegationsbeslut B:1: Beslut om bidrag avseende föreningsbidrag,
förlusttäckningsbidrag, aktiviteter enligt fastställd budget och som uppgår till
högst ett (1) prisbasbelopp. Delegat: Sakkunnig för respektive
verksamhetsområde.
Uppföljning: Uppföljning av beviljat stöd sker i Interbook Go 2 veckor efter
genomfört arrangemang i enlighet med fastställda bidragsregler för
kulturverksamhet i Linköpings kommun. Bidraget är en underskottstäckning,
vilket innebär att bidraget endast avser underskott upp till det beviljade
beloppet. Utbetalning av bidrag sker efter inkommen och godkänd redovisning.
Johannelunds Lek- o plaskdammsförening tilldelas, efter inkommen
ansökan i IBGO med ansöknings nr. 4620, totalt 4 000 i arrangemangsstöd för
”Plaskis har öppnat! Med levande musik med professionella musiker”.
Sökt belopp: 5000kr
Utrikespolitiska föreningen i Linköpings ansökan om arrangemangsstöd
inkommen i IBGO med ansökningsnummer 4639 avslås. Utrikespolitiska
föreningen i Linköpings har ansökt om totalt 10 200 kronor för föreläsningen
”Svensk säkerhetspolitik i början av 21:à århundrandets”. Ansökan avslås då
ansökan ej uppfyller Linköpings kommuns bidragsregler för kulturverksamhet.
Beslutet har fattats enligt kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, B:1.
Skälet till avslag är att bedömningen gjorts att detta inte är ett öppet offentligt
arrangemang för alla i Linköping då ansökan utgår från en föreläsning som
endast riktas till medlemmar samt ej går att ta del av om man ej är medlem.
Ansökan uppfyller därmed ej det grundläggande villkoret för
bidragsberättigade arrangemang som utgår från att "Föreningens verksamhet
ska vara av offentlig karaktär och arrangemang och evenemang skall äga rum i
Linköping kommun."

2 (6)

Linköpings Teknologers Studentkårs ansökan om arrangemangsstöd
inkommen i IBGO med ansökningsnummer 4607 avslås. Linköpings
Teknologers har ansökt om totalt 50 000 kronor för ” Studentorkesterfestivalen
2021 (SOF)”. Ansökan avslås då medel för detta arrangemang ges från
Linköpings kommun genom att Studentorkesterfestivalen deltar som aktiv
programpunkt under Kulturveckan 2021. Beslutet har fattats enligt kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning, B:1. Skälet till avslag är att stöd från
kommunen ges genom uppdragsöverenskommelse med ansvariga i
arbetsgruppen för kommunens kulturfestival Kulturveckan som pågår under
samma period.

