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Kultur- och
fritidsnämnden

Stimulansbidrag för idrott och kultur april 2017
Förslag till beslut

1. Avslå Afghan National Fred Förenings ansökan om bidrag till
cricketverksamhet.
2. Bevilja BK Sport 25 000 kronor i bidrag för sitt arbete med föreningens
fotbollslag för spelare med funktionsnedsättning.
3. Bevilja Eskilstuna Friidrott 15 000 kronor i bidrag till uppsökande och
motiverande verksamhet för ensamkommande unga pojkar.
4. Bevilja Eskilstuna United DFF 10 000 kronor för omkostnader till
besöksprojekt.
5. Avslå föreningen Nordic Thunders ansökan om stimulansbidrag för
rekryteringsprojekt
6. Bevilja RBU Eskilstuna 36 000 kronor i bidrag för Totalskidskolan för
funktionsnedsatta barn under sportlovet
7. Bevilja Somaliska Ungdomsnätverket 20 000 kronor i stimulansbidrag för ett
informationsprojekt
8. Avslå Svenska Vänskapsföreningens ansökan om stimulansbidrag till
föreningens verksamhet
9. Avslå Teaterföreningen Sigurds ansökan om stimulansbidrag till föreningens
verksamhet.
10. Avslå Ärla Stenkvista Hembygdsförenings ansökan om bidrag till
informationsblad.
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Ärendebeskrivning
Afghan National Fred Förening ansöker om bidrag för att kunna bedriva
cricketverksamhet för föreningens medlemmar. Ansökan föreslås avslås på grund av
att föreningen får ansöka om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten vilket
föreningen inte gjort.
Fotbollsföreningen BK Sport ansöker om bidrag för att täcka kostnader i samband
med att föreningen åker till en turnering i Göteborg med ett lag med spelare med
funktionsnedsättning. Föreningen har tappat spelare och upplever att laget behöver bli
motiverade att fortsätta vilket är viktigt för spelarna.
Eskilstuna Friidrott ansöker om bidrag för att söka upp och rekrytera medlemmar till
föreningen. Föreningen prioriterar att försöka få unga ensamkommande pojkar till
föreningens verksamhet. Målet är 10 nya medlemmar ur mågruppen.
Eskilstuna United DFF ansöker om stimulansbidrag för ett projekt tillsammans med
Frivilligcentralen. Projektets idé är att spelare från Eskilstuna United DFF ska besöka
ensamstående äldre någon gång i veckan. Målet är att förgylla vardagen hos de som
spelarna besöker.
Föreningen Nordic Thunder är en spelförening som ansöker om bidrag till att
rekrytera fler medlemmar till föreningens verksamhet. Det som föreningen ansöker
om bör vara en del i föreningens ordinarie verksamhet.
RBU Eskilstuna ansöker om stimulansbidrag för att täcka kostnader när föreningen
åker till Åre på sortlovet med familjer med funktionsnedsatta barn och ungdomar.
Barn och ungdomarna är med i Totalskidskolan där de på deras villkor kan åka
”skidor”.
Somaliska Ungdomsnätverket ansöker om stimulansbidrag för att täcka kostnader när
föreningen genomför ett informationsprojekt om en ökad förståelse kring föreningens
existens. Föreningen kommer att genomföra en utbildning med workshops och
studiebesök bland annat.
Svenska Vänskapsföreningen ansöker om stimulansbidrag för att kunna genomföra
föreningens verksamhet. Föreningen planerar sportaktiviteter för ungdomar och
vuxna. Föreningen ansöker också om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten
varför ansökan föreslås att avslås.
Teaterföreningen Sigurd ansöker om stimulansbidrag till att stärka föreningsandan
samt utbilda styrelsen och arbeta med att kvalitetssäkra verksamheten. Föreningen
ansöker också om aktivitetsmedlemsbidrag för verksamheten varför ansökan föreslås
att avslås.
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Ärla Stenkvista Hembygdsförening ansöker om stimulansbidrag till att täcka kostnader
när föreningen producerar ett informationsblad. Kultur och fritidsnämnden har av
praxis inte gett bidrag till denna typ av ansökningar varför avslag föreslås på ansökan
från Ärla Stenkvista Hembygdsförening.

Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande:
”Stimulansbidrag kan ges särskilda satsningar i syfte att uppfylla kommunens mål
för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt som
syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök
eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
 Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
 Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald
eller motverkar diskriminering
Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och
fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för insatser
inom ett prioriterat område.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett
antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Stimulansbidrag kan sökas löpande under året.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 1 000 000 kronor avsatta för
stimulansbidrag för idrott och kultur. 106 000 kronor föreslås fördelas nu,
225 500 kronor har redan fördelats för år 2017 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde i december 2016. Resterande bidrag fördelas senare
under 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Königsson
förvaltningschef

Stefan Axberg
handläggare
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Berörda föreningar
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