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Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta
2018 - Eskilstuna Dövas Förening
Förslag till beslut
Nämnden beviljar Eskilstuna Dövas Förening 3 000 kronor i bidrag till föreningar
som bedriver verksamhet med särskild samhällsnytta enligt bifogat förslag.

Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden fördelar årliga bidrag för särskild samhällsnytta till
stödberättigade föreningar. Medel fördelas en gång per år.
För 2018 föreslås 3 112 500 kronor fördelas till 55 föreningar och organisationer.
Bedömningen av verksamhetens samhällsnytta utgår från dess målgrupp, syfte och
omfattning.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande:
”Föreningar som bedriver en verksamhet med särskild samhällsnytta har möjlighet att
ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Bidraget ska användas för att
täcka kostnader som uppstår till följd av verksamheten, till exempel hyra, material
eller lön till anställd personal.
Det kan exempelvis gälla social verksamhet, omsorgsverksamhet,
verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med
funktionsnedsättning(särskilt barn och unga) eller samordning av föreningar.
Samhällsnyttan bedöms utifrån verksamhetens syfte, målgrupp och omfattning.
Eftersom bidraget används för att täcka kostnader för ordinarie verksamhet, där vissa
kostnader är svåra för föreningar att minska snabbt, ska större förändringar i bidraget
meddelas i god tid så att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten.”

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.
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I kommunfullmäktiges regler anges att samhällsnytta ska bedömas utifrån
målgrupp, syfte och omfattning, men det anges inte vilka målgrupper eller syften
som är högre prioriterade än andra.
I samråd med styrgruppen för föreningsbidraget har följande prioritering gjorts:
5. Socialt missgynnade flickor och pojkar samt flickor och pojkar med
funktionsnedsättning
4. Socialt missgynnade kvinnor och män
3. Kvinnor och män med funktionsnedsättning samt övriga pojkar och flickor
2. Daglediga
1. Övriga kvinnor och män
När det gäller syften för verksamheten gäller följande prioritering (återigen är 5
högst prioriterat och 1 lägst):
5. Minska social utsatthet
4. Öka tryggheten i Eskilstuna
3. Informera om frågor med stort samhällsvärde, samordna föreningar i relationen
med kommunen
2. Öka folkhälsan
1. Medlemsaktiviteter, information i allmänna frågor
I bilagan finns samtliga ansökningar listade. Varje ansökan har bedömts utifrån
kriterierna målgrupp, syfte och omfattning på skalan 1-5. De ansökningar som har
höga poäng har i högre grad beviljats det sökta beloppet (under förutsättning att
beloppet är rimligt i förhållande till vad som ska göras). Det finns ingen
matematisk sammanslagning av de olika kriterierna, utan det har gjorts en
sammanvägd bedömning av dem. Vid behov har en kommentar lagts till som
förtydligar något som inte framgår annars. Därefter anges ett förslag till bidrag för
2018.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 3 100 000 kronor avsatta
för bidrag till särskild samhällsnytta. Förvaltningens förslag är att 12 500 kronor
flyttas från kontot för stimulansbidrag till kontot för bidrag till särskild
samhällsnytta.
Beslutade bidrag utbetalas i januari 2018.
Kultur och fritidsförvaltningen

Eva Königsson
Förvaltningschef

Stefan Axberg
handläggare

Beslut skickas till: Berörda föreningar
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