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§ 64
Ansökan om driftsbidrag – Brännpunkten
Dnr 2013/KFN 0070 71
Nämndens beslut
att avslå ansökan från Brännpunkten.
Yrkanden
Miljöpartiet yrkar på att nämnden bifaller ett bidrag på 100 000 kr för ett
år, Socialdemokraterna stödjer yrkandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden
avslagit yrkandet.
Votering
Miljöpartiet begärde votering
Följande röstordning fastställdes:
-

Den som avslår yrkandet röstar ja
Den som bifaller yrkandet röstar nej

Röstningsresultat: 5 ja och 4 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.
Reservationer
Miljöpartiet och Socialdemokraterna kommer in med skriftliga
reservationer.
___________________________________________________
Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om 100 000 kronor årligen under 3 år från kulturoch fritidsnämnden.
Motiveringen för ansökan är att bibehålla de spetsegenskaper som byggts
upp inom verksamheten under 4 år.
Syftet och målet är att via samtal och rörelsemetodiken verka för en
bättre folkhälsa för barn och ungdomar med låg självkänsla och
utanförskap. Brännpunktens metodik ”når de grupper som inte nås”. De
står väldigt ensamma i samhället och även utanför föreningslivet. Att
stärka dem genom inspiration, engagemang och stödstruktur bidrar till
ökad självkännedom, fördjupad kunskap ut efter var och ens
förutsättningar som leder till bättre hälsa i form av; Att bli fysiskt aktiv,
ges social tillhörighet, mentalt välbefinnande, stark självkänsla och ha
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roligt, tillsammans med unga ledare, andra barn och ungdomar samt
likasinnade.
Ordförandeutlåtande
Brännpunkten är en verksamhet som spänner över många
verksamhetsområden. Den här nämnden har vid flera tillfällen finansierat
projekt riktade mot specifika målgrupper. Ett bra exempel är drive-inidrott i Bollmorahallen på helgkvällar.
Den här ansökan handlar om en långsiktig löpande finansiering. Det
ligger inte i inte kultur- och fritidsnämndens uppdrag att stå för en sådan
finansiering.
Brännpunkten är, liksom alla andra föreningar, välkomna att återkomma
med en ansökan om stöd till specifika projekt där man anger tidsram,
mål, syfte samt en budget. Adressaten för denna ansökan borde möjligen
vara socialnämnden med de målgrupper som anges.

Bilagor:
Tjänsteskrivelse
Ansökan från Brännpunkten
___________________________________________________
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