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Projektmedel – för barn och ungas deltagande i kulturyttringar,
KRETS – Låt oss! Höstlovet 2020, Projekt hos ABF.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har avsatt projektmedel för att stärka barn och ungas deltagande i
kulturyttringar och gett förvaltningen i uppdrag att förvalta och fördela projektmedlen.
Beslutade riktlinjer: Med kultur menas i detta fall musik, dans, konst, teater, film, kulturarv och
litteratur. I samverkan med studieförbunden och den ideella sektorn skapas verksamheter som
riktas till barn och unga för att främja deras vilja och förmåga till kulturskapande. Kultur- och
fritidsförvaltningen bistår i samverkansprocesserna. Samverkansprojekt mellan flera föreningar
prioriteras. Projektbeskrivning samt budget för projektet bifogas ansökan. Sista ansökningsdatum
den 30 november. Redovisning görs via webbformulär.
Studieförbundet ABF har ett projekt för att främja ungas inkludering och delaktighet i samhället
och utgår från kultur som drivkraft för ökad inkludering och förbättrad folkhälsa. Man vill nå de
ungdomar som traditionellt sätt är svåra att nå via traditionella kanaler.
ABF vill genomföra lovaktivieter inom kultur ledda av och för unga i Trelleborg, som musik,
skriva text och posesi, DJ, dans, konst och film. Två personer har anställts genom arvsfondspengar
och vill nu genomföra ett höstlovsprogram i samarbete med många aktörer. Detta blir ett
kvällsarrangenang där vi knyter ihop flera olika aktörer. Under hela veckan bidrar unga till att göra
en evenemangskväll, KRETS-kvällen

Beslut
Förvaltningen beslutar att bevilja medel med 8 600 kr. Uppföljning och redovisningen skall
inkomma senast 2021-01-15 via webbformulär.
Det skall i all marknadsföring framgå att de får stöd från Trelleborgs kommun för projektet.
Pengarna skall belasta kodsträng A 4150 V 31010 Proj 15390
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