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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Ann-Sofie Löw

2017-04-26

Dnr KOF 2017-153

Kultur- och fritidsnämnden

Globengruppen, ansökan om bidrag
Förslag till beslut
1. Globengruppen beviljas bidrag för drift av Teaterns hus om 60 000 kronor.
Finansiering sker med medel budgeterade för föreningsbidrag.
2. I all marknadsföring ska det framgå att kultur- och fritidsnämnden stödjer
verksamheten i Teaterns hus.
3. Uppföljning av ärendet ska ske till kultur- och fritidsnämnden senast den
15 april 2018
Ärende
Teaterns hus är ett kulturhus i Linköping med inriktning på scenkonst, där
teaterföreningen Globengruppen bedriver kursverksamhet inom drama, riktat
främst till barn och unga. Verksamheten startades 2013 och har cirka 160 barn
som veckovis deltar i någon form av kursverksamhet inom området scenkonst.
Teaterns hus arbetar också aktivt för att öka teaterverksamheten dagtid i form
av aktiviteter för bland annat pensionärer och föräldralediga.
Hyra och drift för Teaterns hus beräknas uppgå till 225 000 kronor per år. De
totala intäkterna för motsvarande är 145 000 kronor, varpå Globengruppen
ansöker om ett bidrag på resterande 80 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Globengruppen 60 000 kronor i
driftsbidrag avseende Teaterns hus för verksamhetsåret 2017.
__________
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Ekonomiska konsekvenser
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bevilja Globengruppen 60 000 kronor i
driftsbidrag avseende Teaterns hus under verksamhetsåret 2017.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
Alla vuxna som bor och vistas i Linköping ska erbjudas ett varierat kulturutbud
av hög kvalitet med möjlighet till eget skapande.
Barn ska erbjudas ett varierat kulturutbud av hög kvalitet med möjlighet till
eget skapande.
Jämställdhet
Efter avslutat verksamhetsår ska Globengruppen inkomma med uppgifter om
antal deltagare fördelat per kön.
Uppföljning och utvärdering
Efter avslutat verksamhetsår ska Globengruppen inkomma med
verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017, samt uppgifter om antal
deltagare fördelat per kön.
Uppföljning av ärendet ska ske till kultur- och fritidsnämnden senast den 15
april 2018.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har genomförts 2017-05-04.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Globengruppen

