Återrapportering, integrationsmedel
1. Aktuell status
Arbetet med Sport & Kultur för alla startade hösten 2016 och pågår mellan åren 2016-2018.
Satsningen syftar till att stödja utvecklingen av ett mer inkluderande förenings- och kulturliv.
”Sport & Kultur för alla” syftar även till att öka barn och ungdomars möjlighet till delaktighet
inom idrotts och kulturföreningar. Satsningen är en gemensam satsning med andra aktörer.
Aktörerna är Kultur- och fritidsförvaltningen i Lidköpings kommun, SISU, Västergötlands
idrottsförbund och Sparbanken Lidköping. Under hösten har en projektledare från SISU fått
ansvaret för projektet tillsammans med styrgruppen bestående av minst en representant från
varje aktör.
Under året har inom ramen för Sport & Kultur för alla olika aktiviteter startats i syfte att skapa
kontakter med föreningsrepresentanter och olika samarbetspartners som till exempel
flyktingboenden och Ung arena. Man har även besökt skolor för att informera kring aktiviteter
och för att skapa sig en förståelse om vad barn önskar och vill göra.
Efter dialoger och informationsträffar startade man med aktiviteter under december 2016.
Sportnatten, adventsåkning och skridskodisco var tre av aktiviteterna.
Sportnatten i Idrottens hus är ett tillfälle att prova på olika aktiviteter som Lidköpings föreningsliv
har att erbjuda. En fredagskväll i månaden finns mer än tio olika föreningar på plats och erbjuder
barn över tio år att lekfullt testa deras aktiviteter. Upplägget främjar att flera aktiviteter hinner
utföras under samma tillfälle, då all verksamhet delas in i 45-minuterspass och barnen kan på så
vis rotera fritt mellan aktiviteter. Syftet med Sportnatten är att alla barn ska få möjlighet att testa
olika aktiviteter och att föreningar ska få möjlighet att visa upp sig och även se vad barnen
önskar. Aktiviteten bedrivs i samverkan med LFK.
Syftet med Adventsåkning var att flera invånare ska lockas till isytorna och kunna relatera till att
åka skridskor, då det är en stor del av fritidssysslorna i Lidköping. Adventsåkning i ishallen
välkomnade barn och vuxna att åka tillsammans. Söndagsåkning till julmusik och dämpad
belysning. Alla blev bjudna på glögg och pepparkakor. Fritidsbanken höll öppet för att alla skulle
kunna åka.
Skridskodisco på nyårsafton i arenan var ett event för att aktivera barn och göra det till en högtid
för dem. Platsen var i arenan och det bjöds på frukt och godisregn. Villa BKs maskotar var ett
populärt inslag och extra kul att barnen själva fick önska låtar. Digitala fyrverkerier på
ledskärmar och konståkningsklubben var på plats. Syftet var i det stora hela samma som
adventsåkningen.

2. Eventuella avvikelser från genomförande-/projektplan
Inga avvikelser mot genomförandeplan.

3. Eventuella avvikelser från projektbudget
År 2016-2018
Utfall dec
570 000

Budget
570 000

4. Eventuell korrigerad tidsplan
Ingen avvikelse.

5. Övriga kommentarer

Avvikelse
Total budget
0 1 710 000

