Riktade statsbidrag inom kultur- och fritidsnämndens område 2019 (ink. läsår 19/20)
Namn på statsbidrag

Information om bidraget

Här står alla bidrag som kultur- och
fritidsförvaltningen har möjlighet att
söka

Period

Myndighet

Period som
ansökan
innefattar

Myndighet som bidraget söks Här anges: vilket belopp som
från
sökts/ om beslut har fattats
att INTE söka bidraget/ övrig
kommentar om ansökning

Stöd till sommarlovsverksamhet för
åldersgruppen 6–15 år

2019 Socialstyrelsen

Skapande Skola-satsning, inklusive
förskola

Sökt belopp

Beviljat belopp

Rekvirerat bidrag i
kronor

Övriga kommentarer

Här eventuella beslut
om beviljade bidrag i
kronor/ x=beslut har
inte fattats

Baserat på försörjningsstöd
gruppen 6-15 år

363 157

Barn och
utbildningsförvaltningen
ansvarar för att söka
Bidraget baseras på Tyresö
kommun totala anslag för
inköp av litteratur

Se BoUs redovisning

läsår 19/20

Statens kulturråd

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Bidraget finns till för att främja barn och
läsår 19/20
ungas intresse för läsning genom ökad tillgång
till litteratur och medier.

Statens kulturråd

Stöd till läs- och litteraturfrämjande
insatser

Bidraget beviljas inte för läsfrämjande insatser
i skolan, medieinköp, förstudier eller ordinarie
verksamhet inom exempelvis
biblioteksområdet.
Bidraget bygger på samverkan mellan
folkbibliotek, barnhälsovård och förskola och
arbetet med små barns (0–3 år)
språkutveckling.

Statens kulturråd

Ej ansökt

Bidraget söks för projekt, biblioteket har prioriterat att fokusera
på kontinuerlig ordinarie verksamhet.

Statens kulturråd

Ej ansökt

Samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård, och biblioteket
och förskolor finns och pågår. Bidraget kräver en etablerad
samverkan mellan dessa parter, vilket inte finns.

Bokstart

140 000

35 000 Bidraget fördelades mellan skolbibliotek och gymnasiets
bibliotek samt folkbiblioteket, sammanlagt 17 verksamheter.
Folkbibliotekets del, 35 000 kronor har använts till inköp av
bilderböcker till ”Femåringar läser” den läsfrämjande aktivitet
biblioteket genomför i samarbete med förskolor i kommunen.

Stöd till kulturskoleverksamhet

läsår 18/19

Statens kulturråd

Ansökt om 450 000

Beviljades 400 000,
för perioden HT 18VT 19

400 000 Bidraget har använts till Workshops och kortkurser i
musikproduktion, musiklek och workshops för barn med
funktionshinder, stråkmusikprojekt, blåsmusikprojekt,
slagverkskurs för nyanlända, slagverkskurs för tjejer,
teater för nyanlända, keramikkurs och öppen dansverksamhet.

Stöd till kulturskoleverksamhet

läsår 19/20

Statens kulturråd

Ansökt om 490 000

Beviljades 277 000,
för perioden HT-19mars -20

277 000 Bidraget har använts till musiklek, musikworkshops och
bildverksamhet för barn med funktionsnedsättning,
stråkmusikprojekt, blåsmusikprojekt, slagverksworkshop,
musikproduktionskurs för tjejer, teater för nyanlända, kortkurser
i animation.

2019 samt
2020

Statens kulturråd

Stärkta bibliotek

En satsning för att stärka folkbiblioteken i
Sverige.

500 000

500 000

500 000 Bidraget används till att stärka bibliotekets arbete med
mångspråk och biblioteksverksamhet riktad till den prioriterade
målgruppen funktionsnedsatta, genom kompetensutveckling för
bibliotekets anställda, inköp av medier, marknadsföring och
översättning av visst informationsmaterial.

