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Kultur- och
fritidsnämnden

Stimulansbidrag för idrott och kultur, oktober 2016
Förslag till beslut

1. Bevilja Eskilstuna Dragspelsklubb Smedbälgarna 15 000 kronor i bidrag för
sitt arbete med ensamkommande barn och ungdomar och nyanlända.
2. Bevilja Eskilstuna Basket 75 000 kronor i bidrag för sitt arbete med
rekrytering, integration och social närvaro.
3. Bevilja Eskilstuna Linden Hockey 100 000 kronor i bidrag till inköp av
skridskor, hjälmar och förvaringsskåp.
4. Bevilja Eskilstuna Sjöscoutkår 20 000 kronor för inköp av begagnade kanoter
och kajaker.
5. Bevilja föreningen Niefelfang 10 000 kronor i bidrag till kostnader i samband
med lajvprojekt.
6. Bevilja Unga Örnar Fristaden 20 000 kronor i bidrag för sitt arbete med
verksamhet för boende på Hållsta flyktingförläggning.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Dragspelsklubb Smedbälgarna ansöker om bidrag för att kunna utvidga och
fortsätta sin prova på verksamhet för nya målgrupper bland annat nyanlända.
Eskilstuna Basket ansöker om bidrag för ett projekt med att utöka sin närvaro och
positiva påverkan i socioekonomiska utsatta områden i Eskilstuna. Föreningen riktar
sig till barn och ungdomar i åldern 6-15 år och sammarbetar med bland andra
UngFritid.
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Eskilstuna Linden Hockey ansöker om bidrag till inköp av utrustning för gratis
utlåning till barn och ungdomar som inte äger utrustning för skridsoåkning. Utlåning
ska ske när Sméhallen är öppen, det vill säga både dag och kvällstid.
Samarbete sker med övriga föreningar som är aktiva på anläggningen
Eskilstuna Sjöscoutkår ansöker om bidrag för att täcka kostnader i samband med att
föreningen köpte in begagnade kanoter och kajaker från Friluftsfrämjandet som har
slutat använda dom i sin verksamhet. Eskilstuna Sjöscoutkår kan nu erbjuda fler barn
och ungdomar att vara med i verksamheten.
Föreningen Niefelfang ansöker om bidrag för ett lajvprojekt under hösten 2015 till
våren 2017. Föreningen söker bidrag för omkostnader och inköp. Förvaltningen
hänvisar till IP Skogen vad gäller en del material vilket gör att den föreslagna summan
är lägre än de belopp som föreningen ansöker om.
Unga Örnar Fristaden ansöker om bidrag för att täcka kostnader för föreningens
deltagare att vara med i studiecirklar. Studiecirklarna bedrivs i centrala Eskilstuna
vilket gör att deltagarna behöver åka buss. För att kunna vara med i verksamheten
behöver också deltagarna ha med sig råvaror vilket man också söker bidrag för.

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.
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Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 1 000 000 kronor avsatta för
stimulansbidrag för idrott och kultur. 240 000 kronor föreslås fördelas nu,
598 500 kronor har redan fördelats för år 2016 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde i december 2015 och april 2016. Resterande bidrag fördelas senare
under 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen
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