
0 Österåker 
Tjänsteutlåtande 

Ekonomienheten Till Kommunstyrelsen 

Datum 2016-10-21 
Dnr KS 2016/0322 

Bidrag till nybildad förening Kultursystrarna 

Sammanfattning 
Föreningen Kultursystrarna har inkommit med en ansökan om ett bidrag om 25 000 kr för att ge 
invandrarflickor möjlighet att kunna delta i kulturella aktiviteter för att lära sig svenska snabbare och 
därmed komma in i samhället fortare. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunstyrelsen besluta 
1. Bevilja ett bidrag om 25 000 kr. 
2. Finansiera bidraget inom Kommunstyrelsens budgetram 2016. 

Bakgrund 
I juli 2016 bildades föreningen Kultursystrarna i syfte att ge invandrarflickor möjlighet att kunna gå 
på teaterlektioner, sånglektioner, konstterapi och andra kulturaktiviteter för att lära sig svenska 
snabbare och därmed komma in i samhället fortare. 

I oktober genomförde föreningen en gala till stöd för invandrarflickors språk och kulturella 
utveckling på Berga teater. 

För att kunna fortsätta med föreningens verksamhet ansöker föreningen om 25 000 kr i bidrag. 

Förvaltningens slutsatser 
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas. 

Bilaga 
Ansökan från Kultursystrarna om bidrag 

Katarina Freme 
Stf Kommundirektör 
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Katarina Freme 

Från: 
Skickat: den 21 oktober 2016 08:14 
Till: Katarina Freme 
Ämne: SV: Bidrag 25.000kr 

Skickat från min Sanisung Mobil 

Originalmeddelande * 
Från: 
Datum: 10-20-2016 15:24 (GMT+01:00) 
Till: katarina.freme@osteraker. se 
Rubrik: Bidrag 25.000kr 

ANSÖKAN: Bidrag till Kultursystrarnas verksamhet. 

Kultursystrarna skall uppmuntra invandrarflickor att gå på kulturella aktiviteter så att de ska lära sig svenska 
språket och komma in i samhället snabbare genom kultur. 
Invandrarflickor skall kunna ansöka om bidrag hos Kultursystrarna för att ha möjlighet att gå på dessa 
aktiviteter. 
Vi jobbar på en plan så att vi ska nå ut med information till invandrarflickorna. Till att börja med 
kommer Kultursystrarna att skicka ut information till skolor, förskolor, olika tjänstemän i kommunen, 
Österåkers-Östra Ryds församling, och förhoppningsvis samarbeta med Vidar projektet,och berätta om vår 
existens, så att invandrarflickor ska få reda på möjligheten om att kunna ansöka om bidrag. 
Pengarna kommer att gå till invandrarflickors kulturella aktiviteter samt administrationen runt det. 
Föreningen är helt ideell! 

Med vänlisa Hälsningar 

ordf.Kultursystrarna 
Skickat från min Samsung Mobil 
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