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Kultur- och Fritidsnämnden

Brännpunkten - Ansökan om driftbidrag

Förslag till beslut
Brännpunkten Ideella Förening har möjlighet att söka lokalt aktivitetstöd eller
projektbidrag för aktivitet som riktar sig till en av nämnden prioriterad
målgrupp.
Bidrag till löpande drift utges inte.

Britt-Marie Lundberg-Björk
Förvaltningschef

Sammanfattning
Brännpunkten Ideella Förening har ansökt om ett driftsbidrag á 100 000 kr
årligen under 3 år. Nämnden beviljar inte bidrag till ordinarie eller löpande
verksamheter för flera år framöver. Nämnden bidrar endast till projekt med
direkt hänvisning till någon av nämndens prioriterade grupper. Att arbeta med
ungdomar som är överviktiga, har sociala problem och/eller olika
funktionsnedsättningar är ett prioriterat område. Dessa ungdomar är dessutom
vanligen utanför föreningslivet och är inte särskilt angelägna att tillhöra denna
grupp. Av denna anledning anser fritidsenheten att detta är en viktig
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verksamhet. Dock är denna ansökan inte riktad mot en tydlig målgrupp som ett
projekt.

Beskrivning av ärendet
Brännpunkten Ideella Förening har ansökt om ett driftsbidrag á 100 000 kr
årligen under 3 år. Nämnden beviljar inte driftsbidrag till ordinarie verksamheter
för flera år framöver.
För att Kultur- och Fritidsnämnden skall kunna ge bidrag måste det röra sig om
ett specifikt projekt eller ansökan om lokalt aktivitetsstöd. Av ansökan måste
klart framgå hur många barn/ungdomar som ingår i projektet samt antal
tillfällen för träning.
Dessutom måste projektet utvärderas. Av utvärderingen bör framgå hur många
deltagare det blev per tillfälle. Vad som hänt med de ungdomar som deltagit.
Har någon till exempel kunnat slussas vidare till det vanliga föreningslivet. Med
andra ord en utvärdering av projektets resultat.
Brännpunkten har bedrivit sin verksamhet sedan 2005. Till och med 2011-12-31
inom ramen för Tyresö Korpförening med finansiering från Tyresö kommun,
Arvsfonden, Tyresö bostäder och Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Brännpunkten har flera målgrupper för sin verksamhet, se bifogad ansökan.
Den prioriterade gruppen för Fritidsenhetens verksamhet är barn och
ungdomar upp till 20 år med kraftig övervikt av vilka många också har sociala
problem, lever i utanförskap och dessutom har olika funktionsnedsättningar.
Det vill säga de ungdomar som vi oftast finner utanför det vanliga
föreningslivet.
Brännpunktens metodik är att, erbjuda fysisk träning, men också att jobba med
motiverande samtal och kostrådgivning nära knutet till den fysiska träningen.
Allt för att skapa en helhetsbild av hur man kan komma till rätta med
överviktsproblematiken
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2012 bildades Brännpunkten ideella förening, detta för att möjliggöra och
bredda bidragsansökningar för målgruppen. Men framförallt för att kunna
säkerställa att man klarar av att genomföra sin kärnverksamhet på ett
pedagogiskt vis.
Budget för 2013.
Brännpunkten Ideella
Löner
Arvode ledare
Externa tjänster
Utbildning
Övriga personalomkostnader
Lokaler
M-föring, porto, tele
Mötesplatser
Bank mm
SUMMA

Budget 2013 (ksek)
600
40
10
15
10
5
10
5
5
700

För närvarande klarar ekonomin finansiering av en tjänst om drygt 30 %. I
dagsläget har de beviljats 163 000 kr från SLL samt 70 000 kr från Tyresö
Kommuns socialförvaltning samt 10 000 kr från Lions till skapandeverkstad (startar
i höst) för "de ensamma, självdestruktiva och socialt utsatta"
I övrigt se bifogad ansökan.

