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Stimulansbidrag för idrott och kultur april 2018
Förslag till beslut
1. BK Sports ansökan om bidrag till avslås.
2. RBU i Eskilstuna beviljas 36 000 kronor i bidrag för Totalskidskola i Åre
2018.
3. Rekarne Folkdans Gille beviljas 20 000 kronor i bidrag för deltagande på
”Nordlek” i Falun sommaren 2018.

Ärendebeskrivning
BK Sport ansöker om bidrag till att täcka kostnader för bussresor till bortamatcher
för föreningens fotbollslag med spelare med funktionsnedsättning.
Idrottsföreningar har möjlighet att söka bidrag för särskild samhällsnytta för
kostnader i samband med Parasport. År 2017 sökte och erhöll BK Sport bidrag för
detta men återkom inte med någon redovisning av verksamheten vilket gjorde att
man inte erhöll 50 % av bidraget.
BK Sport är efter redovisning av verksamheten välkommen att söka bidrag inför år
2019.
RBU Eskilstuna ansöker om bidrag till att täcka kostnader i samband med att
föreningen arrangerar en resa till Åre för att föreningens ungdomar ska kunna vara
med i Totalskidskolan där under sportlovet 2018. Totalskidskolan är på en
anläggning som är anpassad för skidåkning och andra vinteraktiviteter för personer
med funktionsnedsättning.
”Vi-KAN gruppen inom Rekarne Folkdans Gille ansöker om bidrag för att täcka
kostnader när gruppen ska deltaga på arrangemanget ”Nordlek” i Falun sommaren
2018. Vart tredje år arrangeras Nordlek”, vilket är en folkmusik och dansfestival
där det finns deltagare med funktionsnedsättning. Det är en grupp med 12 dansare
från Rekarne Folkdans Gille som deltager i festivalen.
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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. 00 000 kronor föreslås fördelas nu,
159 500 kronor har redan fördelats för år 2018 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträde i december 2017 och februari 2018. Resterande bidrag fördelas
senare
under 2018. Beslutade bidrag utbetalas under maj månad.
Beslutet skickas till:

Berörda föreningar

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Eva Königsson
förvaltningschef

Stefan Axberg
handläggare
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