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§27 

Ändring av föreningsbidrag  

Föreningskonsulenten fick i uppdrag av bidragsutskottet BU 2018-11-28 § 
19 att undersöka möjligheten att ändra policy för föreningsbidragen till 
2019. Efter utredning visade det sig att en ändring av policyn inte gick att 
genomföra med så kort varsel.  

Bidragsutskottet önskade att föreningar vid ansökning av bidrag skulle 
kunna visa en handlingsplan för att skapa trygga föreningsmiljöer för 
barn.  

Föreningsträffar i området har erbjudits och föreningarna har erbjudits 
stöd för att skapa handlingsplaner under 2019. 

Bidragsutskottets beslut 

Föreningskonsulenten får i uppdrag att föreslå nya riktlinjer för 
föreningsbidragen för nämnden.  
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§28 

Ny arrangörsförening 

Fritids- och kulturförvaltningen har samverkan kring vissa evenemang 
med kommunens föreningsliv. Vissa föreningar har ett arrangörsbidrag 
för sina åtaganden. Under 2019 har en av föreningarna avsagt sig sitt 
arrangörskap. 

Försvarsutbildarna i Arboga agerar under nationaldagen fanbärare och 
går i täten i det traditionella nationaldagståget. För att kunna transportera 
ungdomar från andra orter till evenemanget önskar försvarsutbildarna bli 
en arrangörsförening.  

Bidragsutskottets beslut 

Bidragsutskottet ger i uppdrag till föreningskonsulenten att skriva ett 
arrangörsbidrag ihop med Försvarsutbildarna i Arboga.  
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§29 

Verksamhetsbidrag 2020 

Till verksamhetsåret 2020 har totalt 55 föreningar ansökt om 
föreningsbidrag.  

Bidragsutskottet gör bedömning utifrån antal barn- och 
ungdomsmedlemmar i föreningen, tillgång till subventionerade lokaler, 
kostnader för egna anläggningar eller om föreningen har större 
ekonomiska tillgångar. Om inte alla handlingar inkommit har ansökan 
avslagits.  

Bidragsutskottets beslut 

1. Arboga Spelsällskap, Jädersbruksvänner och Vävföreningen 
Skytteln avslås med motiveringen att föreningarnas verksamheter 
inte ryms inom bidragsreglernas prioriterade områden.  

2. Övriga föreningar beviljas bidrag enligt bilaga.  
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§30  

Investeringsbidrag 2019 

2019 beviljades 12 föreningar investeringsbidrag. Arboga Skidklubb har 
meddelat att de inte kommer nyttja det investeringsbidrag som tilldelats 
föreningen.  

Friluftsfrämjandet sökte 2019 investeringsbidrag om 30 000 kronor för 
anläggning av avlopp.  

Bidragsutskottets beslut 

Friluftsfrämjandet beviljas investeringsbidrag under 2019 om 20 000 
kronor för anläggning av avlopp.  
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§31 

Önskan om ändring av bidrag 

Arboga Alpina har ett driftbidrag för vatten och el som används till 
anläggningen. Föreningen upplever att kostnaderna har ökat markant fr 
vatten och el men att den ekonomiska ersättningen inte har ökat. Det gör 
att föreningen får svårigheter att bedriva och utveckla sin verksamhet.  

Bidragsutskottets beslut 

Föreningskonsulenten får i uppdrag att kalla till ett möte med berörda 
parter för att se över avtalet.  

 

  

 


