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KS 2019/0281

Tillgänglighetsbidrag 2019 för Österåkers kommun
Sammanfattning
I budget 2019 avsattes sammanlagt 500 tkr för tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för föreningar
och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2019 (K.S § 4:6) fattade
Kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. I riktlinjerna framgår
att tillgänglighetsbidraget och miljöbidraget har vardera 250 tkr att fördela, men med viss flexibilitet
för omdisponering. Under ansökningsperioden (1 juni - 29 september) inkom sex stycken
ansökningar om tillgänglighetsbidrag.
Sökt belopp uppgår till totalt 677 000 kr. Beviljande av bidrag föreslås för sex projekt uppgående till
sammanlagt 235 000 kr.

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja Akersberga Innebandyförenings ansökan om bidrag för arvode till tränare samt utrustning
till spelare, med 15 000 kronor för att föreningen på bästa sätt ska ha en möjlighet att även i
framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att regelbundet kunna utföra en fysisk aktivitet i
ett socialt sammanhang tillsammans med andra.

Sökt belopp: 15 000 kronor
Förslag att bevilja: 15 000 kronor

2. Bevilja Österåker Sportfiskeklubbs ansökan om bidrag till att skapa tillgänglighet för fiske från
land och båt i form av att anläggning av stigar och vägar vid Drängsjön. Föreningen ansvarar för att
inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande lagstiftning. Tillgänglighetsbidraget kommer att
utbetalas i två omgångar, den första delen om 10 000 kr avseende funktionsanpassad båt kommer att
utbetalas direkt och den andra delen om 50 000 kronor kommer att utbetalas när erforderliga finns.
Ansökan därutöver avslås då föreningen 2017 beviljades medel för upprustning av befintliga bryggor
och ansökan därutöver inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget.

Sökt belopp: 350 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor

3. Bevilja Österskärs Vägförenings ansökan om bidrag för att anlägga vita plattor och sänka
kantstenar vid övergångställen. Bidraget kommer att bekosta material och arbetskostnader. Ansökan
därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget.

Sökt belopp: 150 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor
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4. Bevilja Åkersberga bågskytteklubbs ansökan om bidrag till att införskaffa material anpassade för
funktionsnedsatta för öka delaktigheten för fler i föreningen Ansökan om redskapsskjul avslås då
den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget.
Sökt belopp: 42 000 kronor
Förslag att bevilja: 28 000 kronor
5. Bevilja IF Friskis & Svettis ansökan om bidrag för arvode till ledare samt inköp /leasing av
material anpassad för funktionsnedsatta deltagare, med 60 000 kronor för att föreningen på bästa
sätt ska ha en möjlighet att även i framtiden kunna ge funktionshindrade möjlighet till att
regelbundet kunna utföra en fysisk aktivitet i ett socialt sammanhang tillsammans med andra.
Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 60 000 kronor
6. Bevilja Kulturföreningen Livats ansökan om bidrag om 12 000 kronor till inköp av
funktionsanpassad ramp till scenen i deras showroom för att öka delaktigheten för fler i föreningen.
Ansökan därutöver avslås då den inte faller inom kriterierna för tillgänglighetsbidraget.
Sökt belopp: 60 000 kronor
Förslag att bevilja: 12 000 kronor

Bakgrund
I budget 2019 avsattes sammanlagt 500 tkr till tillgänglighetsbidrag och miljöbidrag för föreningar
och organisationer. Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2019 (KS § 4:6) fattade
Kommunstyrelsen beslut om kriterier och riktlinjer för tillgänglighetsbidraget. Syftet med bidraget
var att stötta och uppmärksamma föreningar som vill genomföra aktiviteter eller andra satsningar för
att uppmuntra och bidra en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för alla oavsett
funktionshinder. Alla föreningar och organisationer som är politiskt och religiöst obundna och har
verksamhet i Österåkers kommun kunde söka. Bidrag kan ges till såväl fysiska åtgärder som
aktiviteter. Kommunen prioriterar nya projekt, men det kan också ges till pågående åtgärder som
påbörjats under 2018 och som behöver delfinansiering. Åtgärder med långsiktig effekt är
prioriterade.
Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller organisationen. Bidrag ges
inte till åtgärder som ska utföras enligt gällande lagstiftning. Bidrag ges inte heller till åtgärder som
ryms inom befintlig finansiering.

Förvaltningens slutsatser
Berörda förvaltningar har i samråd berett samtliga inkomna ansökningar.
Under ansökningsperioden (1 juni - 29 september) inkom för tillgänglighetsbidraget sex stycken
ansökningar. Sökt belopp uppgår till totalt 677 000 kr och samtliga ansökningar föreslås beviljas men
med vissa begränsningar med hänsyn till de uppställda kriterierna.
Efter att åtgärden har utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas på särskild blankett senast
2020-11-01. Bidraget kan helt eller delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts i sin
helhet enligt ansökan om beslut. Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförs inom rimlig
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tid, dock senast 2020-10-30.

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende tillgänglighetsanpassande åtgärder.
Ansökan från Akersberga IBF
Ansökan från Österåkers Sportfiskeklubb
Ansökan från Österskärs Vägförening
Ansökan från Akersberga bågskytteklubb
Ansökan från IF Friskis & Svettis
Ansökan från Kulturföreningen Livat
r
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Kristina Eineborg
Näringslivs-och utvecklings · ektör

Kommundirektör
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Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2019
Bakgrund
()stcråkers kommun arbetar för ökad tillgänglighet för alla im-:1nare.
Tillgänglighetsbidraget giir det enklare for föreningar och andra icke ,·instdrirnnde
organisationer som ,·ill bidra med tillgänglighctsanpassade atgärder för mer jämlika
förutsättningar och rättigheter kring tillgänglighet. Det kan handla om t\siska
omb:·ggnationer men ä,·en akti,·iteter för personer med f:·siska, psykiska eller sociala
funktionshinder.

Syftet med bidraget
Att stötta och uppmärksamma föreningar och andra icke vinstdrivande
organisationer som vill genomföra aktiviteter eller andra satsningar för att uppmuntra
och bidra till en mer tillgänglighetsanpassad kommun som är till för alla oavsett
funktionshinder.

Villkor för ansökan
•

Föreningen eller organisationen verkar enligt demokratiska principer.

•

Föreningen eller organisationen är icke vinstdrivande.

•

Föreningen eller organisationens huvudsakliga uppgift får inte vara att
tillvarata medlemmarnas privatekonomiska intressen.

•

Föreningen eller organisationen bedriver verksamhet i Österåker.

•

Föreningen eller organisationen är politiskt och religiöst oberoende.

•

Föreningen får inte ha några oreglerade ekonomiska skulder till Österåkers
kommun.

•

Aktiviteten eller satsningen genomfors i Österåker och gynnar den
verksamhet som bedrivs i här.

•

Satsningen ryms inte inom befintlig finansiering.

•

Bidraget är inte ,1\"sett att ga till bolag eller enskilda personer.

•

Fbrening ansnuar for att ha erforderliga tillstånd for sin ,-erksamhet och följa
gällande lagstiftning.

Kriterier för bidraget
Bidrag kan ges till så,·äl f:·siska atgärder som akti,·iteter. Det kan till exempel handla
om att tillgiinglighetsanpas::-a en \\'C, en bn-gga eller b,·gga en ramp, men ii,-en for
ridning för barn och ungdomar med funktionshinder, funkismello, eller innebandy
för rörelsehindrade barn. I ·ör att klassas som akti,·itet ska den paga i minst en timme
och omfatta minst tre personer fran målgruppen som iir personer med nagon form
m· fysisk, ps:·kiskt eller social funktionshinder.

� Österåker
Kommunen prioriterar n:-a projekt, men det kan ocksa ges till atgiirder som pabörjats
under 2018 och som behi),-er delfinamiering ..\tgärcler med langsiktig effekt är
prioriterade.
Bedömningsgrunder
•

Koppliit� till temat: Aktiviteten eller satsningen främjar tillgängligheten för
personer med fysisk, psykisk och social funktionshinder.

•

1�/fekt: Aktivitetens eller satsningens effekt i förhållande till sökt belopp, där
bäst effekt för bidragspengarna eftersträvas.

•

Spridning: Hur väl aktivitetens eller satsningens nytta sprids inom och/ eller
utanför elen egna föreningen.

•

Genomjh'rbarhet: Hur väl ansökan har en konkret och trovärdig plan som
beskriver aktiviteter, tidplan, ansvar och budget.

Ansökan och beslut
Ansökan ska ha inkommit senast 29 september 2019 genom särskilt
ansökningsformulär som finns på kommunens hemsida. Beslut om bidrag lämnas
senast i början av december då även datum för återrapportering samt utbetalning
meddelas.
Beslut fattas av Kommunstyrelsen.
Återrapportering och utbetalning
Bidragets användning ska återrapporteras och redovisas. Datum och form för
redovisning anges i beslut om bidrag och anpassas efter aktivitetens eller satsningens
tidsplan och karaktär.
Bidraget betalas normalt ut mot redovisning av nedlagda kostnader. Om särskilda
skäl föreligger kan bidraget betalas ut i sin helhet efter beslut. Bidraget kan helt eller
delvis behöva återbetalas till kommunen om det inte använts i sin helhet enligt
ansökan och beslut. Aterbetalning kan även krävas om åtgärden inte utförts inom
rimlig tid

Bidragsbelopp
Riktlinjen för tillgänglighetsbiclraget är högst 60 000 kr för varje enskild satsning.
Beslut kan dock fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar.
Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreningen eller
organisationen.

E-postformulär

rQ.\;;.;Ii/.Mi-J4il$i•I;;tiUMi[.\115altiiUi
IF Friskis&Svettis

rtth!UfiWIMhhlhh&
812000-2756

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

E-post
info@akersberga.friskissvetti s.se
Telefon
0854067117

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Vi är tillgängliga för alla och därför är det viktigt att personer med någon form av funktionsvariation kan träna
hos oss på lika villkor som alla andra.
Därför har vi pass för både rullstolsbundna och gående - alla är välkomna vi stänger inte dörren för någon.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi söker bidrag för våra två aktiviteter Enkelspin och Enkeljympa.
Syfte: meningsfull, lustfylld träning tillsammans med andra som har någon form av funktionsvariation.
Målet är att de ska få en aktiv sysselsättning på dagtid och bryta vardagen med något meningsfullt som både
främjar hälsa och utveckling.

Motivera förslaget
Alla är välkomna till oss för att röra på sig efter egen förmåga. Därför har vi skapat anpassad träning för denna
grupp.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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E-postformulär
Enkeljympan: att kunna träna tillsammans och utveckla smidighet, rörlighet, balans och avslappning.
Enkelspin; träna på att komma upp på cykeln, balans tränas under passets gång, Teknik och motorik tränas.
Tempo till musiken. Nedvarvning och stretch.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Vi har kostnader för lokal, leasing av spinningcyklar, musikanläggning, ledararvoden, headsets, service på
cyklar och musikanläggning. Vid dessa pass behövs alltid två ledare.
I dagsläget betalar varje deltagare en avgift för att få träna på passen. Vårt mål är att denna avgift ska tas bort
så att fler får möjlighet att delta .

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Målet är att erbjuda fler personer med funktionsvariation möjligheten att träna och få en meningsfull
sysselsättning.
De älskar att komma hit och träffa både ledare och andra motionärer.
Vi vill ge fler möjligheten att känna denna gemenskap.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
() J a
(�) Nej

Samtycke
2019- 0 9-1216.13
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12- 31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter SOIT).behandlas i detta formulär är namn och e- postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om di�, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du nar vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker. se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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E-postformulär

r,.j@jj i[./Jlti/4,M,., ,.,1nåli ,.mJIH.&iluI
Akersberga bågskytteklubb

rtkhl@l!WIMhttlUHIJ
802512-4028

Kontaktperson
Förnamn
Efternamn
E-post
akersbergabsk@gmail.com
Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Inför bildande av föreningen var det en grundpelare hos oss i styrelsen och föreningen och är det bland våra
medlemmar.
Bågskytte är en föredömlig sport för att då den i stort är framförallt en koncentrationsport och i sig statiskt i sitt
utförande även om detta kan påverkas av väder och vind.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Då vi vill att alla ska kunna vara delaktiga oavsett funktionsvariation vill vi få tillverkat stativ för det som
använder rullstol eller sitter ner och skjuter och/eller endast har en arm/hand att nyttja. två st stativ är beställda
a 5300 kr (för båda)
platta för stativ ca kostnad 2000 kr /st, att ställa rullstol/stå på för motvikt
Vi söker bidrag för annan släppanordning för de utan två händer, ca kostnad/ styck är 1000 kr
markplattor för utomhusbanan att förflytta sig på för de i rullstol eller nedsatt gångförmåga två ytor a 20m x 90
cm, Bauhaus har golvplattor som skulle fungera till en kostnad av ca 7000 kr
2 st jaktbågar - kortare i längd för att inte slå i mark vid sittande eller rullstol ca kostnad 3500 kr/st
ett lasbart redskapsskjul ex kontainer 3x3 m ca kostnad beg 14000 kr

Motivera förslaget
I nuläget har vi tre personer som använder rullstol, två personer som har nedsatt gångförmåga och är gående,
två till tre personer som har nedsatt handfunktion i en arm som alla sökt medlemskap men har ingen möjlighet
att i nuläget vara verksamma i föreningen
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E-postformulär
Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Vid träning torsdagar och söndagar på Domarudden.
i den önskan att redskapsskjul finns i närheten av skjutplats kan alla hjälpmedel vara på plats och medlem kan
själv använda det som de behöver

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Skjutstativ 2650 kr/st
platta för stativ 2000kr/st
släppanordning ca 1000 kr
markplattor 7000 kr
jaktbåge 3500 kr
redskapsskjul/6 fots kontainer 14000

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Gruppintervju med samtliga som skjutit eller blivit medlemmar för att ytterligare se vilka behov som finns.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
() Nej

Om ni har sökt eller fått ytterligare bidrag för insatsen, så berätta var
Vi har sökt bidragshjälpen från XL bygg och får veta v34 om vi är utvalda att få ett låsbart skjul/bod

Samtycke
2019-07-02 12.16
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter SOIT]_ behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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E-postformulär

•·jlSiii!I•i\\iti§iUi•li• iliiMlii l•MSiH,ti,,ii
r
Osterakers Sportfiskeklubb

rtBhiMfiMIMihhUh&
816400-1623

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

•Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Vi har en ambition att möjliggöra fiske i Drängsjön under parollen "Alla kan fiska" eller "Fiske för alla", inklusive
människor med funktionsvariationer.

'Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi vill uppnå syftet enligt ovan genom att skapa tillgänglighet till fiske från land och båt, med hjälp av
stigar/vägar, bryggor och båt(ar) som är anpassade för ändamålet. Det kan t ex röra sig om fiskeplatser på land
anpassade för rullstol.Vi ser att åtgärderna absolut bör marknadsföras främst genom att vi tar kontakt med
relevanta föreningar och nätverk och skapar gemensamma aktiviteter för "målgruppen". Vi har erfarenhet och
rätt kompetens för detta ändamål inom föreningen.

Motivera förslaget
Alla kan fiska bara vi ger människor med olika förutsättningar chansen_.att göra det på deras villkor. Utifrån ett
föreningsperspektiv är vi säkra på att vi dessutom ytterligare kan öka OSFK's attraktionsgrad, få in fler
medlemmar och öka intresset för fiske och inte minst fiskevård.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Inköp och anläggningsarbete etc skulle påbörjas kalenderåret 2020 och sen slutföras så snabbt som det är
praktiskt möjligt, helst under 2020.
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E-postformulär

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Än så länge har vi en väldigt schablonmässig budget på 350.000:
Anläggning av stigar/vägar: 50.000:2 nya bryggor (anpassade): 250.000:
Båtar/övrigt/oförutsett/reserv: 50.000:-

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
I och med att det krävs fiskekort kan vi säkert hitta ett sätt att följa upp kvantitativt hur väl detta slår ut. Vi har
dessutom ofta "föreningsnära" personer och tillsyningsmän på plats som kan göra löpande utvärderingar.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Övriga kommentarer
Vi vill understryka att vår kostnadsbudget är schablonmässig och, om vårt förslag är intressant, kan vi
naturligtvis anpassa ambitionsnivån till ett lägre eller högre belopp.

Samtycke
2019-09-27 10.33
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter sorl")_ behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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E-postformulär

if.115niil•i4,M1141,i/.@i,i/.40[.\Mkl,ti;,;;
t
Osterskärs Vägförening

rt&hi/.iiiWIMIPUJi,id
816400-1581

Kontaktperson
Förnamn
Efternamn
E-post
info@osterskarsvagforening.se
Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Vi önskar förbättra tillgängligheten vid våra övergångsställen med tanke på den allt äldre boende inom vårt
område. Men det gäller också yngre med olika behov av anpassning av utemiljöer.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi söker bidrag till reflexer till stolpar vid övergångsställen samt genom att lägga vita plattor och sänka
kantstenar vid övergångställena som i övriga delar av kommunen. Tryggare och säkrare övergångsställen.

Motivera förslaget
Vägföreningen lägger mycket pengar på att öka säkerheten för gående, cyklister och bilister inom vårt område
med den vägavgift boende betalar. Vi har också förbättrat belysning och röjning m m av olika grönområden. Vi
söker bidraget för att genomföra de förbättringar som bör göras vid övergångar på vägar.och som gjort inom
andra delar av kommunen. det skulle skapa fler möjlighet för boende att röra sig inom området.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Vägföreningen har gjort en inventering av alla övergångsställen inom vårt verksamhetsområde för att
undersöka hur många övergångar vi bör som bör åtgärdas. Inom vårt område finns 56 övergångar men alla är
inte i behov av att förändras.
Genomförande bör ske under dels hösten 2019 och våren 2020. För vissa åtgärder krävs längre planering och
spridning av kostnaderna över några år.
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Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
För år 2019 har vi budgeterat kostnader för investering till 1500000. Hur kostnaderna för de olika åtgärderna
kommer att fördelas är för tidigt att säga i dagsläget. Det behövs medel för inköp och för arbete med
uppförande.
I bif exel-fil finns redogjort för övergångsställen samt kostnader för åtgärder.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Ovanstående åtgärder kan bara mätas genom innevånarnas upplevelse av ökad trygghet, deras känsla att
lättare komma över vägar och färre tillbud.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Samtycke
2019-09-22 16.01
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter SOIT]_ behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om di�, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du nar vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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Kulturföreningen Livat

rt&liiWiiWIMhliiHh&
802436-1381

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
• Livat har idag en förening som blomstrar i kulturella sammanhang och vi är bäst på show och underhållning.
(Vågar vi säga)
• Vi har idag fler personer med funktionsvariation som är hos oss och utövar dans, teater sång och musik. Vi har
under många år jobbat med och för personer med funktionsvariation på olika sätt men vill nu satsa ytterligare
med två punker. Dels ett funkismello under våren med final på Berga Teater och dels med att handikapp
anpassa vårt showrum och vår studio. Dels med ljuddämpande åtgärder och dels med ramp för scenen.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
• Vi vill alltså genomföra ett funkismello och kommer aktivt att söka deltagare utanför vår föreningen och givetvis
de som är med oss. (Där kommer också ideer och förslag ifrån) Vi tänker oss att vi har ett par små funkismello
deltävlingar på Livat och sen en stor final på Berga Teater. Det kommer att vara våra barn och ungdomar som
håller i själva showen och på så vis blir det en större integration mellan olikheter.
• Till vår ljuddämpande satsning behöver vi bidrag till vår studio och till vårt showrum så vi kan anpassa detta till
samtliga målgrupper som vi vill jobba tillsammans med.

Motivera förslaget
• Genom musik och konstnärlig verksamhet når vi nästan alla människor. Här har vi tänkt ett funkismello där
deltagarna själva får välja vilken musik eller vilket nummer de vill göra. Vi planerar två/tre uppträdanden på
Livat och sen en stor final på Berga Teater. Våra barn och ungdomar kommer att hålla i själva showen och vi
vuxna hjälper till där det behövs men tanken är att barnen/ungdomarna själva ska ge energi åt projektet.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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• Vi kommer att genomföra detta under våren 2020 med final i april/maj. Aktiviteterna är att personer med
funktionsvariation får delta i en härlig show med melodifestivaltema och själva välja sånger eller nummer de vill
framföra under ledning av våra barn och ungdomar från Livat.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Vi tänker oss att vår förening finansierar själva funkismellosatsningen med uppträdanden på Livat och den
stora grandfinalen på Berga teater. Vi söker 60000 i stöd för att kunna genomföra våra ljuddämpande
satsningar i vår studio och i vårt showrum.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Genom fotografering och filmning genom hela projektet.

. Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Samtycke
2019-09-28 14.01
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter sorl)_ behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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ÅKERSBERGA IBF

r®&iJWilriiMJ14J4&
802454-9597

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

E-post
info@akersbergaibf.se
Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Innebandy är ett kul sätt att öva upp sina motoriska förmågor samtidigt som barnen får känna tillhörighet,
sporta och umgås på ett kravlöst sätt.
Det är tredje året i rad som Åkersberga IBF kan erbjuda "Funkiz-innebandy".

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Vi söker ersättning för material och ledare för att fortsätta vår verksamhet
för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning utan att behöva belasta redan hårt ansatta vårdnadshavare.
Innebandy är ett kul sätt att öva upp sina motoriska förmågor samtidigt som barnen får känna tillhörighet,
sporta och umgås på ett kravlöst sätt. För att utveckla Funkiz-innebandyn utan att kräva för mycket av
spelarnas föräldrar har klubben vävt ihop konceptet vi har att utveckla unga ledare och kopplat ihop dessa
ledare med Funkiz-gruppen.

Motivera förslaget
Det är en stor glädje för dessa barn att få träna innebandy på sin nivå och att få känna tillhörighet i form av att
tillhöra ett lag samtidigt som det bidrar till att barnen övar upp sina motoriska förmågor och kunna avlasta
föräldrarna en stund är den övergripande målbilden.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
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Vi kommer fortsätta med träning en timme i veckan på söndagar i Sporthallen-B som vi för övrigt redan har
börjat. Denna träning är nu mer ledd av Ackers-unga ledare (utvecklingskoncept för ungdomar som vill arbeta
med ledarskap).
Antalet deltagare i Funkizgruppen har ökat och vi ser att tillskjutandet av resurser i form av ledare är viktigt för
gruppen.
Att vi ser till att spelarna har korrekt utrustning enligt Ackers profil bidrar till en känsla av att tillhöra. Många har
växt och behöver ny utrustning.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
Material i form av tröjor, innebandyskyddsglasögon och nya innebandystrumpor ifrån Ackers-sortimentet: 7000:
- (beräknat på 15 deltagare)
Delfinansiering av de unga ledarnas ersättning (ersättning för 2 av 3 ledare):
200:-/hx2 ledarex20 gånger: 8000:-

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Vi utvärderar som förra säsongen genom uppföljande möte mellan styrelserepresentanter, ledare och föräldrar.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Samtycke
2019-09-27 13.25
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att
göra det enligt lag.
Personuppgifter SOIT). behandlas i detta formulär är namn och e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om di�, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du nar vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Du har möjlighet att
lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.
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