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Bidrag verksamhetslokal och

verksamhetsstöd Motorintresserade unga

Sammanfattning

Motorintrcssct är stort bland unga i Ostcråkers kommun.
Åkersberga motorburcn ungdom är en förening som på flera sätt mötet och

utvecklar detta intresse hos sina medlemmar och även hos en bredare krets.

Verksamheten växer och lockar allt fler medlemmar.

2021 får föreningen tillgång till nya, större lokaler.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

'1. Bevilja engångsbidrag på '100 000 kronor till föreningen Åkersberga

i\/I0torburna ungdomar för färdigställande av verksamhetslokal

2. Summan tas inom budgetram för 2021

3. Bevilja ett årligt verksamhetsstöd på '100 000 kronor i verksamhetsstöd

till Åkersberga I\*I(*›torburna Ungdomar.

4. Verksamhetsstödct ska följas upp årligen av Kultur- och

fritidsförvaltningen.

Bakgrund

Åkersberga i\/Iotorburen Ungdøm har varit verksam i kommunen sedan 2016.

Föreningen riktar sig till mot(_)rintresserad unga och verkar för att fokusera och

utveckla det intresset på ett konstruktivt och för unga inspirerande sätt.

Föreningen vill också bidra till att utveckla en positiv bild kring motorintrcssct.

För snart två år sedan ñck föreningen tillgång till en lokal som fungerar som
garage och verksamhets- /samlingsplats för föreningen. Föreningen har erhållit

anläggningsstöd kopplat till den lokalen.
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Då föreningen växer blev lokalen snabbt trång och de har nu möjlighet till en

ny större lokal.

Lokalen behöver anpassas till verksamheten och för att kunna balansera

kostnaderna för föreningen och möjliggöra utvecklingen av verksamheten

behöver Åkersberga motorburen ungdom bidrag för färdigställande av

lokalerna.

Förvaltningens slutsatser

Kultur- och fritidsnämnden har i budget möjlighet att stötta alternativa

mötesplatser för unga. \v'crksamhetslokal för motorintrcsserade unga är en

sådan mötesplats.

Vcrksamhctcn har behov av ett årligen återkommande stöd. Behovet kan

variera allteftersom verksamheten utvecklas. Därför anses verksamhetsstöd för

alternativ mötesplats för unga vara ett bättre sätt att stödja föreningen och

verksamheten än ett anläggningsbidrag.

För att hålla nere kostnaderna över tid för föreningen, och i och med det hålla

nere deras behov av bidrag, föreslås att cngångsbidrag för Fárdigställandc av

lokalen. Detta kommer att hålla nere den årliga hyran.
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