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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Val av protokolljusterare   
   

Förslag till beslut 
- x utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 

 

2. Verksamhetsinformation från Kulturskolan Johan Plambeck, 
kulturchef  

   
 

 

3. Information om arrangemangsbidrag 2023 
(KOF.2023.0033) 

Lotta Pettersson, 
kulturutvecklare  

   
Beslutsunderlag 
• Sammanställning och delegeringsbeslut - Arrangemangsbidrag 
• Fördelning av arrangemangsbidrag 2023 
• Bidragsregler 

 

4. Ekonomisk månadsrapport, februari 2023 
(KOF.2023.0002) 

Sofia Bärring, 
controller  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse; Ekonomisk månadsrapport februari 2023 
• Ekonomisk månadsrapport februari 2023 
• Frisknärvaro Hälsotal februari 2023 

 

5. Priser och stipendier 2023 (KOF.2023.0035) Helena Schönström, 
verksamhetschef  

   
Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse; Priser och stipendier 2023 
• Borttagen på grund av sekretess 
• Priser och stipendier - kriterier 
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 KOF.2023.0033 
 
 
 
2023-03-08  
Helena Schönström  Kultur och Fritidsnämnden  
+4641362193    
helena.schonstrom@eslov.se     
 

Kultur och Fritid 1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 

Sammanställning och delegeringsbeslut - 
Arrangemangsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
Fördelning av arrangemangsbidrag för 2023. 
 
Enligt beslut om delegation 
4.1 Beviljande av verksamhetsstöd för publika arrangemang,  
delegat verksamhetschef. 
 
Beslut 
Fördelning av arrangemangsbidrag för 2023 enligt bifogad fil ”Fördelning 
av arrangemangsbidrag 2023” och Eslövs kommuns bidragsregler.  
 
 
  
Helena Schönström  
Verksamhetschef  
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Förening Sökt summa Beviljad summa

Arna i Fågelriket 40000 35000

Artie 40000 35000

Billinge byalag 50000 42000

Billinge föreläsningsförening 15000 12000

Borlundabygdens vänner 56000 48000

Dansföreningen Dansa Åh Le 40000 33500

Eslövs bollklubb 164300 75000

Eslövs fotoklubb - bildvisningar 10300 5000

Eslövs fotoklubb - fotofestival 23000 15000

Eslövs friluftsklubb Ansökan flyttad till "Utvecklingsbidrag"

Eslövs föreläsningsförening 15000 12000

Eslövs teaterförening 80000 75000

Eslövsmusiken 13000 7000

Eslövs scoutkår 20000 12000

Gammaldansföreningen Rutan 25000 17500

Gårdstånga-Holmby föreläsningsförening 12000 12000

Harlösa byalag 80000 65000

Idolfs loge 120750 55000

Lions Club Eslöv Ansökan flyttad till "Ökad aktivitet i centrum"

Löberöds hembygdsförening - LAN 6500 3000

Löberöds hembygdsförening - diverse arrangemang 70000 30000

Löberöds hembygdsförening - 100-årsjubileum 165000 50000

Möllerikeföreningen 52000 45000

Ringsjögillet 45000 34000

Stehags intresse- och försköningsförening 150000 48000

Stiftelsen Gamlegård 40000 34000

SUMMA 1332850 800000
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Bidragsregler är antaget av kommunfullmäktige 2017-12-29. Kontaktperson: Johan Plambeck 1(13) 

BIDRAGSREGLER 
Kultur och Fritids bidragsregler för föreningar och andra aktörer inom 
Eslövs kommun. Dokumentet innefattar allt monetärt stöd som utgår ifrån 
kultur- och fritidsnämnden.
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Inledning 
Föreningslivet i Eslövs kommun är något att vara stolt över och vi har en 
rad olika sorters ideella föreningar med många olika typer av verksamheter.  
Det finns fyra olika kategorier av stöd:  
 
A. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga 
B. Stöd till publika arrangemang  
C. Stöd till ideella intresseorganisationer  
D. Övriga stöd.  
 
Alla stöd och bidrag är till ideella föreningar men i speciella fall även till 
andra aktörer. Kultur- och fritidsnämnden har tolkningsföreträde. Samtliga 
stöd beräknas på Kultur- och fritidsnämndens budgeterade medel. 
 
Kategori A vänder sig till alla föreningar som på något sätt har verksamhet 
för personer i åldrarna 7-20 år. Det finns olika stöd inom denna kategori och 
alla kan sökas av föreningar med verksamhet för barn och ungdomar. 
Kategori B vänder sig till föreningar som vid enstaka eller återkommande 
tillfällen genomför publika arrangemang. Kategori C vänder sig till ideella 
intresseorganisationer som värnar om sina egna medlemmars intressen i 
samhället. Kategori D är övriga stöd som alla sorters föreningar kan ta del 
av eller som inte faller under tidigare nämnda kategorier.  

Generella krav för allt stöd 
Dessa regler ska alla föreningar uppfylla för att kunna söka bidrag av Eslövs 
kommun. Det finns mer specifika regler under de olika stöden men de som 
listas här ska alltid följas.  

• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha sitt säte i Eslövs 
kommun. 

• Föreningen ska ha en styrelse och stadgar (gäller ej B3). 
• Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och 

arbeta för jämställdhet, ickediskriminering och folkhälsa samt ta 
största möjliga miljöhänsyn. 

• Föreningen ska föra adekvat dokumentation för att Kultur och Fritid 
ska kunna granska vid behov. 

• Föreningen ska ha ett reellt behov av ekonomiskt stöd. 
• Föreningen ska vara ideell. 

9 (28)



  5(13) 

• Föreningen ska ha ett organisationsnummer (gäller ej B3). 

Stöden kan inte beviljas till: 
• Investeringar i lokaler eller utrustning. 
• Verksamhet med syfte att gå med ekonomisk vinst eller gynna 

medlemmarnas ekonomiska intressen. 
• Verksamhet i kommunala förvaltningar eller bolags regi. 
• Verksamhet med religiös eller politisk inriktning.  

Återkrav 
Vid eventuellt ej uppfyllda regler eller uppföljningskrav kan föreningen bli 
återbetalningsskyldig. 
 

A. Stöd till föreningar med verksamhet för 
barn och unga 

Inledning 
Enligt artikel 31 i konventionen om barnets rättigheter har alla barn rätt till 
lek, vila och fritid. Eslövs kommun har ett tydligt barnperspektiv inom all 
verksamhet och vill prioritera barns fritid både avseende kultur och 
fritidsverksamhet.  
 
Då kommunens lokaler redan är subventionerade för stödberättigade 
föreningar finns det inget stöd att söka som kallas för lokalstöd. Däremot 
finns lokalkompensationsstöd, se A4. 

Allmänna regler för kategori A 
Alla föreningar ska uppfylla dessa regler för att vara stödberättigade. 

• Föreningen ska ha kontinuerlig verksamhet med minst 15 planerade 
sammankomster per år. 

• Föreningen ska ha en handlingsplan för arbete mot droger och arbeta 
efter den. Handlingsplanen ska uppdateras årligen. 

• Stöd utgår inte till föreningar vars verksamhet har en nära 
anknytning till kommersiellt driven verksamhet på ett sådant sätt att 
det finns risk för jäv. 
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A1: Lokalt aktivitetsstöd 

Syfte 
Syftet är att främja barns och ungas möjlighet till en aktiv fritid och i 
förlängningen lära barn och unga ansvarstagande, etik och moral samt 
kunskap om demokratiska processer i en trygg och säker miljö.  

Målgrupp 
Stödet ges till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet där 
medlemmarna är mellan 7-20 år. 

Regler 
• Stödet beräknas beroende på antalet deltagartillfällen. 
• Sammankomster ska vara planerade, ledarledda och vara i minst 60 

minuter. 
• Sammankomster ska ha minst tre deltagare, exklusive ledare. 
• Stödet kan beviljas för max 30 deltagare per sammankomst. 
• Stödet kan endast beviljas till en sammankomst per person och dag. 
• Närvarokort ska föras. 

Uppföljning 
Föreningen ska vid begäran från kommunen redovisa: 

• Verksamhetsberättelse 
• Närvarokort 
• Ekonomisk redovisning 
• Årsmötesprotokoll 

Extra stöd 
Föreningsaktiviteter där personer med funktionsnedsättning deltar och extra 
resurser, så som fler ledare, behövs kan beviljas upp till fyra gånger 
aktivitetstödet per person med funktionsnedsättning. 

 

A2: Utvecklingsstöd  

Syfte 
Syftet med stödet är att främja föreningars icke-ordinarie verksamhet, till 
exempel ledarutbildningar eller olika satsningar inom prioriterade områden. 

Målgrupp 
Föreningar som får lokalt aktivitetsstöd. 
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Regler 
• Föreningen ska vara berättigad lokalt aktivitetsstöd.  
• Verksamheten ska i första hand rikta sig till barn och ungdomar. 
• Vid ansökan ska verksamhetsplan och ekonomisk kalkyl lämnas. 

Uppföljning 
Föreningen ska vid begäran från kommunen redovisa: 

• Verksamhetsredovisning 
• Ekonomisk redovisning 
• Närvarokort 

 

A3: Stöd till lovaktiviteter 

Syfte 
Stödet finns för att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid under 
skollov som främjar deras utveckling och uppmuntrar barn att bli en del av 
föreningslivet. 

Målgrupp 
Föreningar som vill bedriva lovaktiviteter för barn och unga. 

Regler 
• Aktiviteterna ska bedrivas för åldersgruppen 7-20 år. 
• Stödet ges till aktiviteter utöver föreningarnas ordinarie verksamhet. 

Uppföljning 
Föreningen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

• Verksamhetsredovisning 
• Ekonomisk redovisning 
• Deltagarstatistisk 

 

A4: Lokalkompensationsstöd  

Syfte 
Stödet syftar till att till viss del utjämna skillnaden mellan olika föreningars 
lokalkostnader. 
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Målgrupper 
Stödet riktar sig till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd men som 
bedriver sin verksamhet i egna lokaler eller hyr av annan aktör än 
kommunen under en längre period.  

Regler 
• Föreningens verksamhet ska till övervägande del bedrivas i lokalen. 
• Föreningens användning av lokalen ska utgöra minst 35 % av det 

totala nyttjandet. 
• Stödet ges inte till enstaka förhyrningar. 
• Kultur- och fritidsnämnden ska godkänna lokalen innan stödet kan 

beviljas. 
• Om det årliga behovet av stöd är 100 000 kronor eller större ska 

separat avtal skrivas med Eslövs kommun.  
• Föreningen ska kunna redovisa kostnader och intäkter. 

 

B. Stöd till publika arrangemang 
Inledning 
Dessa stöd kan sökas av föreningar eller andra aktörer som vill skapa 
publika arrangemang. Stödformerna B1 och B2 kan sökas av ideella 
föreningar. Stödformen B3 kan sökas av andra organisationer, enskilda, 
eller grupper som inte är en förening. Arrangemanget ska äga rum i Eslövs 
kommun och vara öppet för allmänheten. Det kan vara antingen ett 
amatörsarrangemang eller ett professionellt arrangemang.  

B1: Verksamhetsstöd för publika arrangemang 

Syfte 
Syftet är att ge föreningar stöd till kontinuerlig arrangemangsverksamhet.  

Målgrupp 
Alla föreningar som har målet att ge invånare olika sorters upplevelser, det 
viktiga är att det resulterar i upplevelser inom Eslöv kommun.  

Regler 
• Verksamhet ska vara av god kvalitet. 
• Verksamhet ska vara öppen för allmänheten. 
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• Föreningar ska bifoga verksamhetsplan, ekonomisk kalkyl och 
årsmötesprotokoll. 

• I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 
kommun är medfinansiär. 

Uppföljning 
Föreningen ska årligen lämna in: 

• Ekonomisk redovisning. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år, inklusive besöksstatistik. 

 

B2: Arrangemangsstöd för föreningar 

Syfte 
Syftet med stödet är att alla sorters föreningar ska kunna få stöd till 
tillfälliga arrangemang. Om det rör sig om årliga arrangemang av 
återkommande karaktär så hänvisas detta till stöd B1. 

Målgrupp 
Föreningar som vill genomföra ett tillfälligt arrangemang. 

Regler 
• Arrangemanget ska vara av god kvalitet. 
• Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. 
• I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 

kommun är medfinansiär. 

Uppföljning 
Föreningen ska redovisa: 

• Arrangemangsrapport innehållande ekonomisk redovisning, kort 
beskrivning samt besöksstatistik. 

 

B3: Arrangemangsstöd för andra aktörer 

Syfte 
Syftet med stödet är att främja arrangemang som genomförs av andra 
aktörer än det traditionella föreningslivet. Syftet är också att uppmuntra till 
att nya föreningar bildas. 

14 (28)



  10(13) 

Målgrupp 
Enskilda individer, grupper och andra ideella aktörer. Prioriterad målgrupp 
är personer i åldern 13-25 år. 

Regler 
Stödet beviljas till de som följer följande regler: 

• Arrangemanget ska äga rum i Eslövs kommun. 
• Arrangemanget ska vara av god kvalitet. 
• Arrangemanget ska vara öppet för allmänheten. 
• Arrangemangsansvarig ska ingå ett skriftligt kontrakt med 

förvaltningen Kultur och Fritid. 
• Arrangemangsansvarig ska lämna in arrangemangsplan, ekonomisk 

kalkyl, marknadsföringsplan och ge förvaltningen Kultur och Fritid 
kontinuerliga rapporter under projektets arbetsprocess. 

• Arrangemangsansvarig måste vara 18 år eller äldre. 
• Kreditupplysning av arrangemangsansvarig kommer att genomföras 

innan stödet beviljas.  
• I marknadsföring av arrangemang ska det framgå att Eslövs 

kommun är medfinansiär. 

Stödet beviljas inte till: 
• Investeringar i lokaler eller utrustning. 

Uppföljning 
Ansvarig för arrangemanget ska redovisa: 

• Arrangemangsrapport innehållande ekonomisk redovisning, kort 
beskrivning, fotodokumentation, marknadsföringsmaterial samt 
besöksstatistik. 

 

C. Stöd till ideella intresseorganisationer 
Inledning  
Detta stöd är till för ideella intresseorganisationer som bevakar olika 
gruppers intressen: pensionärer, personer med funktionsnedsättning samt 
föreningar för personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och som 
verkar för integration. Organisationerna ska ha till huvudsakligt syfte att 
främja allmännyttigt ändamål. 
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Allmänna regler för intresseorganisationer inom kategori C 

• Organisationen ska ha minst 15 medlemmar som är folkbokförda i 
Eslövs kommun. 

• Organisationens medlemmar ska betala medlemsavgift på minst 50 
kronor per år. 

 

C1: Grundstöd 

Syfte 
Stödet syftar till att ge ideella intresseorganisationer möjlighet att organisera 
sig och genomföra aktiviteter. 

Målgrupp 
Organisationer med verksamhet för pensionärer, personer med 
funktionsnedsättning samt föreningar för personer med annan etnisk 
tillhörighet än svensk, som verkar för integration. 

Regler 
• Grundstödet är 40 kronor per medlem upp till 100 medlemmar, 

därefter 30 kronor per medlem, dock lägst 3000 kronor. *Detta är 
schablonbelopp som förvaltningen Kultur och Fritid utgår ifrån och 
som kan komma att ändras beroende på budgetsituation. 

Förening med verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
7-20 år kan få utökat stöd för verksamhet. Stödet söks som lokalt 
aktivitetsstöd (A1) på särskild blankett. 

Stödet betalas inte ut till: 
• Ekonomiska intresseorganisationer. 
• Hjälporganisationer. 
• Politiska organisationer. 
• Religiös verksamhet. 

Uppföljning 
Föreningen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

• Verksamhetsberättelse. 
• Ekonomisk redovisning. 
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C2: Lokalkompensationsstöd 

Syfte 
Syftet med stödet är att ideella intresseorganisationer ska kunna få visst 
lokalkompensationsstöd för lokalkostnader i icke-kommunal lokal. 

Målgrupp 
Stödberättigade ideella intresseorganisationer som bevakar olika gruppers 
intressen: pensionärer, personer med funktionsnedsättning samt förening för 
personer med annan etnisk tillhörighet än svensk och som verkar för 
integration, som nyttjar icke-kommunal lokal för sin verksamhet.  

Regler 
• Lokalen ska ligga i Eslövs kommun och vara godkänd av Kultur- 

och fritidsnämnden. 
• Stödet kan sökas för både verksamhetslokal och 

föreningsexpedition. 
• I lokalkostnad räknas: kallhyra, räntekostnad, uppvärmning, el, 

vatten och försäkringskostnader. 
• Lokalkompensationsstödet kan uppgå till högst 400 kronor per 

stödberättigad medlem och år och högst 65 % av lokalkostnaden. 
*Beloppet omprövas årligen. 

• Förändringar av hyreskostnader såsom hyreshöjningar och inkomster 
från stadigvarande uthyrning ska omgående meddelas förvaltningen 
Kultur och Fritid för omprövning av stödet. 

Uppföljning 
Organisationen ska vid begäran från kommunen kunna redovisa: 

• Ekonomisk redovisning 
 

D. Övrigt stöd 
D1: Startstöd 

Syfte 
Att stödja nybildade föreningar i sin uppstart. 
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Målgrupp 
Nystartade föreningar. 

Regler 
För att kunna få startbidrag, som är ett engångsstöd för nya föreningar, 
måste det finnas: 

• En verksamhetsplan som blivit godkänd av förvaltningen Kultur och 
Fritid. 

• Ekonomisk kalkyl för vad startbidraget ska användas till.  
• Stödet har ett högsta belopp på 5000 kronor. 

Uppföljning 
Den nya föreningen ska efter avslutat verksamhetsår kunna uppvisa: 

• Verksamhetsberättelse 
• Ekonomisk redovisning 
• Årsmötesprotokoll 
• Medlemsantal 
• Närvaro 
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 KOF.2023.0002  
 
 
 
2023-03-06 
Sofia Bärring Ange beslutsinstans 
+4641362072  
sofia.barring@eslov.se  
 
 
 

Kultur och Fritid  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Tjänsteskrivelse; Ekonomisk månadsrapport februari 
2023 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och 
fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper. 
 
Förutom det faktiska redovisade utfallet per den aktuella månaden, redovisas också 
frisknärvaron (häslotal) för perioden. Senaste månadens frisknärvaro är preliminär. 

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport februari 2023 
Frisknärvaro Häslotal februari 2023 

 

Beredning 
Kultur och fritid visar till och med februari en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. 
Det positiva resultatet beror till största del på att utbetalning av stöd görs i efterhand.  
 
Helårsprognosen beräknas bli 0 mnkr.  

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport för februari 

2023. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Marcus Kulle Sofia Bärring 
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Förvaltningschef Controller 
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Periodens resultat: 

Per den sista februari redovisar kultur och fritid en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr.  

Februari månads resultat är preliminärt vid framställandet av underlaget inför nämnd.  

Fritidsverksamheterna: 
Den största avvikelsen beror på att utbetalning av stöd görs i efterhand liksom faktureringen av 

intäkter.  

Intäkterna för badet är inte till fullo periodiserade då de sker löpande efter försäljning. 

Kulturverksamheterna:  
Notera att statsbidrag som erhålls inte budgeteras. Vilket ger högre intäkter men också ger högre 

kostnader.  

Kostnader för exempelvis arrangemang är inte jämnt fördelade under året även här finns en 

eftersläpning i utbetalningar.  

Helårsprognos:  
Helårsprognosen är 0 mnkr.  
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År 2019 2020 2021 2022 2023 Målvärde
Jan 91,4% 93,7% 93,6% 89,7% 95,1% 95%
feb 90,2% 90,6% 95,6% 88,8% 95,7% 95%
mar 86,7% 83,9% 94,5% 90,7% 95%
apr 90,3% 87,2% 94,4% 92,8% 95%
maj 93,1% 89,0% 93,7% 93,6% 95%
jun 93,8% 91,8% 95,1% 94,6% 95%
jul 95,8% 94,0% 95,3% 96,4% 95%
aug 95,8% 92,3% 95,4% 95,5% 95%
sep 94,0% 90,1% 94,1% 92,6% 95%
okt 91,3% 90,4% 91,5% 93,0% 95%
nov 89,7% 89,4% 93,0% 90,9% 95%
dec 89,3% 90,2% 93,6% 91,6% 95%

Diagramet nedan visar frisknärvaro/hälsotal per månad åren 2019 -2023. Frisknärvaro för feb 2023 är preliminärt då perioden inte är stängd.
Kommunens uttalade mål är att nå en frisknärvaro på 95 % (svart linje).
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Helena Schönström Kultur- och fritidsnämnden 
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Förslag till beslut; Priser och stipendier 2023 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och stipendier för att uppmuntra 
och visa uppskattning för ideellt engagemang och fina prestationer i kommunen. För 
år 2022 delas fem priser och två stipendier ut: kulturpris, idrottspris, 
ungdomsledarpris, pris för årets eldsjäl, jämställdhetspris, kulturstipendium och 
idrottsstipendium. Vissa priser och stipendier kan man själv ansöka om, och till 
andra måste man nomineras av någon annan. De inkomna nomineringarna och 
ansökningarna finns sammanställda i filen ”Nominering till priser och stipendier 
2022 - Alla nominerade”. 
 

Beslutsunderlag 
Nominering till priser och stipendier 2022 - Alla nominerade 

Beredning 
Utifrån underlaget ovan med motiveringar till samtliga kandidater utser kultur- och 
fritidsnämnden en vinnare i varje kategori.  

Förslag till beslut 
- Kultur- och fritidsnämnden utser en vinnare i varje kategori: kulturpris, 

idrottspris, ungdomsledarpris, pris för årets eldsjäl, jämställdhetspris, 
kulturstipendium och idrottsstipendium. 

 
 
 
Marcus Kulle Helena Schönström 
Förvaltningschef Verksamhetschef 
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Priser och stipendier 

 

Idrottspriset delas ut till en person eller ideell förening som varit ett 

föredöme för idrotten i Eslövs kommun. Man kan nominera någon till 

idrottspriset, men inte ansöka om det själv. 

 

Kulturpriset delas ut till en person eller ideell förening som gjort en 

värdefull insats inom Eslövs kommuns kulturliv. Personen ska bo i Eslövs 

kommun. Man kan nominera någon till kulturpriset, men inte ansöka om det 

själv. 

  

Utdrag ur donationshandlingen: 

”Den årliga avkastningen av donationsmedlen skall användas för utdelning 

av ett kulturstipendium till inom Eslövs kommun bosatt person för 

förtjänstfullt arbete inom kommunens kulturliv. Även ideella föreningar kan 

ifrågakomma”. 

”Kulturstipendiet skall årligen under hösten utdelas av kulturnämnden eller 

– därest denna skulle slopas – av kommunstyrelsen. Utdelningen skall ske 

första gången under hösten 1982”. 

Den 16 september 1981 undertecknade Joel Sallius (1901-1988), fd förste 

rektor och stadsfullmäktiges ordförande 1942-1966, en donationshandling 

som innebar att 50 000 kronor avsattes till en nybildad kulturfond, benämnd 

Eslövs kommuns kulturfond. 

Joel Sallius donationsfond, som den kom att kallas för, ändrade namn 1996 

till Eslövs kommuns kulturstiftelse i anledning av en ny stiftelselag. 

Eftersom avkastningen av donationsmedlen skall gå till personer för 

förtjänstfullt arbete betraktas det nu mera som ett kulturpris än som ett 

kulturstipendium. 

 

Ungdomspriset delas ut till en ung person som på något sätt är en god 

ambassadör för Eslövs kommun. Personen ska vara under 25 år, och vara 

2018-03-22 

Johan Plambeck 

0413-62387 

johan.plambeck@eslov.se 

      

      

      

 

27 (28)



 2(2) 

nytänkande, ha goda idéer eller visa handlingskraft på något sätt som gör 

Eslöv till en bättre kommun. Även föreningar kan få priset.  

Genom priset vill vi uppmuntra till fler kreativa idéer som kan göra Eslöv 

mer attraktivt för ungdomar. Man kan nominera någon till ungdomspriset, 

men inte ansöka om det själv. 

 

Ungdomsledarpriset delas ut till en ideell ungdomsledare som verkar i 

Eslövs kommun, och som har arbetat med ungdomar i kommunen på ett 

inspirerande och utvecklande sätt. Man kan nominera någon till 

ungdomsledarpriset, men inte ansöka om det själv. 

  

Jämställdhetspriset delas ut till en förening som under året har gjort något 

av följande: 

 

 Insatser som gjort att könsfördelningen jämnats ut bland ledare, 

i styrelsen eller bland de aktiva i föreningen 

 Insatser som föreningen gjort under året för att bryta stereotypa 

könsmönster och för att öka kunskaperna om jämställdhet. 

  

Man kan nominera en annan förening till jämställdhetspriset, men också 

ansöka om det till sin egen förening. 

   

Priset Årets eldsjäl ges till en person som har engagerat sig ideellt och haft 

stor betydelse i en förening eller organisation med verksamhet i Eslövs 

kommun. Priset kan också ges till en person som, genom stort ideellt 

engagemang, lyckats skapa uppmärksamhet i en fråga av stort 

allmänintresse inom kultur- och fritidsområdet i Eslövs kommun. Man kan 

nominera någon till priset Årets eldsjäl, men inte ansöka om det själv. 

 

Kulturstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år 

att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt. 

Stipendiet delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun 

eller som på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan 

nominera någon till kulturstipendiet, men också ansöka om det själv. 

 

Idrottsstipendiet är ett stöd och en uppmuntran till en person under 30 år 

att utveckla sin talang genom att förverkliga en idé eller ett projekt.  

Stipendiet delas ut till en person som är född eller bosatt i Eslövs kommun 

eller som på något annat sätt har tydlig anknytning till kommunen. Man kan 

nominera någon till idrottsstipendiet, men också ansöka om det själv. 

28 (28)


	a0912645-ae1c-411c-a794-25928c3b1558
	Kallelse till sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden
	Förslag till beslut
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag
	Beslutsunderlag


	4cd09cff-9ec6-49df-a0ce-103699d9a21e
	1ee2b777-34cb-4f7d-9c21-0b4806bfd160
	Sammanställning och delegeringsbeslut - Arrangemangsbidrag

	17347156-4eaf-453e-b9f6-58854e58e7bf
	ad3c6907-507f-4f87-bd07-c8e5098bd24f
	Innehållsförteckning
	Inledning
	Generella krav för allt stöd
	Återkrav

	A. Stöd till föreningar med verksamhet för barn och unga
	Inledning
	Allmänna regler för kategori A
	A1: Lokalt aktivitetsstöd
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning
	Extra stöd

	A2: Utvecklingsstöd
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning

	A3: Stöd till lovaktiviteter
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning

	A4: Lokalkompensationsstöd
	Syfte
	Målgrupper
	Regler


	B. Stöd till publika arrangemang
	Inledning
	B1: Verksamhetsstöd för publika arrangemang
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning

	B2: Arrangemangsstöd för föreningar
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning

	B3: Arrangemangsstöd för andra aktörer
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning


	C. Stöd till ideella intresseorganisationer
	Inledning
	Allmänna regler för intresseorganisationer inom kategori C
	C1: Grundstöd
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning

	C2: Lokalkompensationsstöd
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning


	D. Övrigt stöd
	D1: Startstöd
	Syfte
	Målgrupp
	Regler
	Uppföljning



	6fd5dfb0-9bb3-46e0-ba3a-6c89da58b701
	4388b46f-d61e-4f22-9f80-2958999be463
	Tjänsteskrivelse; Ekonomisk månadsrapport februari 2023
	Ärendebeskrivning
	Den ekonomiska månadsrapporten redovisas varje månad till kultur- och fritidsnämnden i enlighet med kommunens ekonomiska styrprinciper.
	Beslutsunderlag
	Ekonomisk månadsrapport februari 2023
	Beredning
	Kultur och fritid visar till och med februari en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Det positiva resultatet beror till största del på att utbetalning av stöd görs i efterhand.
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till
	Kommunstyrelsen


	d8893c2e-778d-43e4-902e-da18d1e05e44
	8c3f1e2e-1430-46e5-b2d0-0ae99e8aaf29
	10506b92-f4a9-4923-a1cc-491d4600a916
	8998842b-52a0-4c3a-bbd3-1151c98b5418
	Förslag till beslut; Priser och stipendier 2023
	Ärendebeskrivning
	Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut priser och stipendier för att uppmuntra och visa uppskattning för ideellt engagemang och fina prestationer i kommunen. För år 2022 delas fem priser och två stipendier ut: kulturpris, idrottspris, ungdomsledarpris, pris för årets eldsjäl, jämställdhetspris, kulturstipendium och idrottsstipendium. Vissa priser och stipendier kan man själv ansöka om, och till andra måste man nomineras av någon annan. De inkomna nomineringarna och ansökningarna finns sammanställda i filen ”Nominering till priser och stipendier 2022 - Alla nominerade”.
	Beslutsunderlag
	Nominering till priser och stipendier 2022 - Alla nominerade
	Beredning
	Utifrån underlaget ovan med motiveringar till samtliga kandidater utser kultur- och fritidsnämnden en vinnare i varje kategori.
	Förslag till beslut


	a490e51e-3106-4acd-8e6c-3639a805588a

