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Förfrågan om samarbete inom Kultur i vården 2018
Organisation

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Beskrivning av aktiviteter

Beräknade antal tillfällen och geografisk spridning i Enköpings kommun

Kostnader

Summa:

Postadress

Besöksadress

Telefon direkt

Org nr

Sofia Lindstedt
Enköpings kommun
Box 909
745 25 Enköping

Ågatan 29

0171-62 51 27

212000-0282

E-post

Telefon växel

Postgiro

sofia.lindstedt@enkoping.se

0171-62 50 00

707 27 - 3

2018-02-21

Sofia Lindstedt
Upplevelseförvaltningen
Box 909
745 25 Enköping
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Telefon: 0171-62 51 27
E-post: sofia.lindstedt@enkoping.se

Inbjudan till samarbete kring Kultur i vården 2018
Vill ni samarbeta med oss?
Upplevelseförvaltningen har beslutat att avsätta 50 000 kronor till samarbeten
med studieförbund kring kulturell verksamhet i vård och omsorg år 2018. För att
kunna ta del av dessa medel, ber vi er att skicka en förfrågan om samarbete till oss
på den blankett som skickas ut tillsammans med detta dokument. Förfrågan
behandlas utifrån de villkor för samarbete som beskrivs nedan.
Skicka en förfrågan om samarbete till oss senast måndag 12 mars. Därefter för vi
en dialog med er för att komma fram till hur samarbetet kan genomföras. Besked
om beviljade medel lämnas av upplevelseförvaltningen senast den 26 mars 2018.

Kriterier för samarbete inom Kultur i vården
De aktiviteter som studieförbunden genomför ska planeras och genomföras i
dialog med kontaktpersoner inom äldreomsorgen.
Studieförbunden ansvarar för att säkerställa kvaliteten på verksamhet och aktörer,
samt säkerställa en geografisk spridning av verksamhet över hela kommunen.
Verksamheten förläggs inom äldreomsorgen på omvårdnadsboenden och
träffpunkter i Enköpings kommun.
Verksamheten kommuniceras och en dialog förs med kultursekreterare på
upplevelseförvaltningen samt kontaktpersoner inom äldreomsorgen.
Studieförbunden ansvarar för marknadsföring av de aktiviteter som arrangeras.
Kommunens logga ska finnas med i marknadsföringsmaterialet.
Upplevelseförvaltningen kan sprida marknadsföringsmaterial och förmedla
kontakter mellan studieförbunden och personer inom äldreomsorgen.
Upplevelseförvaltningen beslutar utifrån ovanstående kriterier vilka studieförbund
som ska ersättas och vilka aktiviteter som beviljas medel.
Aktiviteterna ska vara genomförda och redovisningen ska vara inkommen till
upplevelseförvaltningen i Enköping senast 10 december 2018.
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Det här menas med kulturell verksamhet
Med kulturell verksamhet menas musik-, teater- och dansföreställningar, film,
konst, hantverk och skapande verksamhet inom alla kulturyttringar. Verksamheten
kan vara både av lyssnande eller beskådande karaktär men även delaktighet i form
av skapande eller pedagogisk verksamhet såsom körsång, filmskapande med
mera; gärna i cirkelform.

Så här redovisas kostnader och verksamhet
1. Sammanfatta den genomförda verksamheten skriftligt. Bifoga gärna fotografier
som visar verksamheten.
2. Redovisa statistik över genomförd verksamhet där det framgår antal deltagare i
aktiviteterna, samt geografisk spridning i kommunen.
3. Redogör för kostnaderna för de genomförda aktiviteterna.
4. Skicka den ekonomiska och skriftliga redovisningen av de genomförda aktiviteterna
till: Upplevelseförvaltningen Box 909, 745 25 Enköping, senast
den 10 december 2018.

Utbetalning
Upplevelseförvaltningen beslutar utifrån ovanstående kriterier vilka studieförbund
som ska ersättas och vilka aktiviteter som får ekonomiska medel.
De studieförbund som vi samarbetar med fakturerar oss senast den 10 december
2018. Vid faktura inkommen efter 10 december utgår ingen ersättning.

Faktureringsadress
Enköpings kommun
Best. Id: 4724100 Upf
Box 924
745 25 Enköping
Ref: Nina Halden Rönnlund

Vi ser fram emot att samarbeta med er inom Kultur i vården!
Vänliga hälsningar
Sofia Lindstedt
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