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Stimulansbidrag för idrott och kultur, april 2016

Förslag till beslut
1. Bevilja BK Sports 15 000 kronor i bidrag för sitt arbete med
ensamkommande barn och ungdomar.
2. Bevilja Eskilstuna Friidrott 10 000 kronor i bidrag för sitt arbete med
ensamkommande barn och ungdomar.
3. Avslå Föreningen arbetarhistoria i Eskilstunas ansökan om bidrag till
forskningsprojekt
4. Bevilja Diskrimineringsbyrån Humanitas ett verksamhetsbidrag på 50 000
kronor för sin verksamhet under 2016.
5. Avslå Föreningen Culturas ansökan om medel till samordning av föreningar
och mötesplatser.
6. Bevilja IF Friskis&Svettis 3 500 kronor i bidrag för sitt arbete med att hitta
nya målgrupper
7. Bevilja KFUM Kultur 20 000 kronor i bidrag för sitt projekt ”Artemis”
8. Bevilja RBU Eskilstuna 30 000 kronor i bidrag för sitt deltagande med
medlemmar i Totalskidskolan i Åre
9. Bevilja följande föreningar vardera 15 000 kronor i bidrag för föreningens
deltagande i projektet ”Idrott åt alla”, BK Sport, Eskilstuna City FK,
Eskilstuna Bandysällskap, Eskilstuna Basket, Eskilstuna Friidrott,
Eskilstuna Södra FF, Fäktklubben Värjan, Idrottsföreningen för alla i
Eskilstuna, Gökstens BK, Linden Hockey, Råby Rekarne FIF, Syrianska
Eskilstuna IF, TK Hobby samt Torshälla IBK.

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2016-03-23 /

2 (3)

Ärendebeskrivning
BK Sport ansöker om bidrag för att kunna genomföra verksamhet för
ensamkommande barn. Föreningen har en stor verksamhet för ensamkommande
och behöver bidrag för att kunna genomföra den.
Eskilstuna Friidtott söker bidrag för kostnader i samband med att föreningen vill
arbetat med en grupp ensamkommande ungdomar. Föreningen har en lång tradition
att arbeta med liknade frågor.
FaiE, Föreningen arbetarhistoria i Eskilstuna ansöker om stimulansbidrag för ett
projekt med deltagarbaserad forskning, arbetarteater.
Diskrimineringsbyrån Humanitas ansöker om verksamhetsbidrag för år 2016.
Föreningen bedriver arbete mot diskriminering på olika sätt i Eskilstuna.
Föreningen Cultura ansöker om bidrag för att arbeta med samverkan mellan
mötesplatser och stödja en hållbar kulturell utveckling och mångfald.
Föreningen söker också bidrag till en kulturfestival som hanteras via
arrangemangsbidrag.
IF Friskis&Svettis Eskilstuna söker bidrag för att satsa på att nå en ny målgrupp till
föreningens verksamhet. Föreningen söker 41 500 kronor i bidrag men
förvaltningen föreslår ett mindre belopp som delfinansiering.
KFUM Kultur som är en fristående sektion/förening inom KFUK/M Eskilstuna
söker bidrag för att genomföra ett projekt som kallas Artemis. Artemis är en
interaktiv datorsimulering med plats för 6 deltagare per gång. Verksamheten är
mobil vilket gör att den kan flyttas mellan olika lokaler och mötesplatser i
Eskilstuna.
RBU Eskilstuna ansöker om bidrag till att täcka underskott på föreningens resa till
Åre med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föreningen har fått
fondmedel med 60 000 kronor och söker 39 000 kronor i bidrag.
14 föreningar ansöker stimulansbidrag för sitt deltagande i Sörmlandsidrottens
projekt ”Idrott åt alla”. Projektet syftar till att föreningarna ska erbjuda barn 7-12 år
kravlös, lekfull idrott utan medlemskrav. Detta ska vara kostnadsfritt och i barnens
närområde.
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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. 338 500 kronor föreslås fördelas nu,
260 000 kronor fördelades för 2016 vid kultur och fritidsnämndens sammanträde i
december 2015. Resterande bidrag fördelas senare under 2016
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