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Bakgrund och problemanalys
Regelbundet deltagande i fritidsaktivitet är en mycket viktig skyddsfaktor mot utanförskap.
Bidraget syftar till att kunna stödja och uppmuntra de ideella krafterna till att minska utanförskap
genom att ge stöd till föreningar och organisationer i form av förstärkta bidrag för kultur och
fritidsverksamhet. Genom att ekonomiskt kunna stödja initiativ från föreningslivet kan också
flera inkluderande insatser komma till stånd. De som kan söka är förening eller organisation som
uppfyller kultur- och fritidsnämndens allmänna villkor i regler för föreningsstöd. Grundprincipen
för bidragsformen är det ska vara enkelt att söka och att sökande förening som beviljas bidrag
ska kunna komma igång med verksamheten snabbt efter att ansökan har gjorts.
Bidraget har till syfte att stödja och stimulera föreningslivet att medvetet bjuda in nyanlända
flyktingar, barn och unga och familjer i socialt utsatta grupper i Lidköpings kommun att
inkluderas i föreningens verksamheter, pågående och nya aktiviteter och arbeten. Språk,
samhällskunskap, gemenskap och hälsa är viktiga grunder för den verksamhet som ska få bidrag.
Verksamheten ska ha som mål att med kultur- och fritidsverksamhet som verktyg inkludera både
barn och unga och familjer i en social gemenskap som bygger på en demokratisk värdegrund.

Syfte
Bidraget har till syfte att stödja och stimulera föreningslivet att bjuda in nyanlända flyktingar,
barn och unga, familjer och socialt utsatta grupper i Lidköpings kommun att inkluderas i
föreningens verksamheter, pågående och nya samt att förbättra möjligheterna för föreningslivet
att skapa inkluderande verksamhet.

Mål



Att under åren 2016-2018 öka andelen nyanlända som deltar i ett föreningsdrivet projekt.
Att öka inkluderingen av barn, unga och familjer i en social gemenskap.
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Uppföljning
Bidraget Stöd för integration syftar till att nå resultat genom att skapa verksamhet som bidrar till
inkludering och som syftar till en långsiktighet. Efter löpande arbete mot syfte och mål kommer
insatser att utvärderas och följas upp.




Uppföljning kommer att ske genom en nära och löpande dialog mellan förening som
beviljats bidrag och kultur- och fritidsförvaltningens föreningshandläggare som är den
tjänsteman som har ansvar för att beviljat bidrag följs upp genom kontroll av verksamhet
och resultat.
Uppföljning kommer att ske genom att förening som tagit emot bidrag ska senast två
månader efter delavslut och helt avslutad bidragsperiod lämna en skriftlig rapport
innehållande beskrivning av aktivitet/projekt kring vilken verksamhet som har bedrivits
och vilket resultat avseende inkluderande som har uppnåtts satt i relation till ändamålet
för bidraget samt en kort ekonomisk redogörelse. Detta kommer att ske löpande under
2016-2018 och rapporteras till ansvarig föreningshandläggare vid enheten Fritid.
Uppgifterna kommer sedan att utvärderas och diskuteras i förvaltningens ledningsgrupp.

Tidsplan
Ansökan


Föreningsbidrag Stöd för integration söks löpande under år 2016 och 2017.



Föreningsbidrag Stöd för integration söks i samband med ansökan om föreningsbidrag
(senast 15 september 2016) för år 2017. Eller löpande under året via kommunens
hemsida.



Föreningsbidrag Stöd för integration söks i samband med ansökan för föreningsbidrag
(senast 15 september 2017) för år 2018. Eller löpande under året via kommunens
hemsida.

Uppföljning




Uppföljning av föreningsbidrag Stöd för integration för år 2016 kommer att följas upp i
början av 2017.
Uppföljning av föreningsbidrag Stöd för integration för år 2017 kommer att följas upp i
början av 2018.
Uppföljning av föreningsbidrag Stöd för integration för år 2018 kommer att följas upp i
början av 2019.
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Kommunikationsplan
Kommunikation kring verksamheter kopplade till denna satsning kommer att arbetas med
löpande. Kortare kommunikationsplan för projektet bifogas.

Budget
Medel som avsatt för projektet är 1 470 000kr per år under 2016-2018. Medel avser bidrag till
föreningar för att förbättra möjligheterna för föreningslivet att öppna upp verksamheten för de
som idag står utanför föreningslivet.

