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§ 65

Fördelning av föreningsbidrag Föreningen
Vägen Ut

Sammanfattning

Föreningen Vägen Ut ansöker om ekonomiskt stöd från
Haninge kommun för att arrangera Birger Jensen Cup som är
ett årligen återkommande kultur- och fritidsarrangemang i
Jordbro. Det har resulterat i att socialförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen och Stockholmsidrotten (SISU/RF)
samverkat kring ansökan och kommit överens om att
tillsammans stödja verksamheten. Socialnämnden föreslås
stödja med 50 000 kronor, kultur- och fritidsnämnden har
fattat beslut den 22 mars 2017 att stödja med 40 000 kronor
och Stockholms idrott föreslås stödja med 14 000 kronor.
Birger Jensen Cup är ett politisk och religiöst oberoende
idrotts- och kulturararrangemang som vänder sig till barn,
ungdomar och vuxna i Jordbro i Haninge. Birger Jensen Cup
har arrangerats i Jordbro sedan 2010 är en hyllning till
fritidsledaren Birger Jensen som gick bort 2009. De senaste
åren har Birger Jensen Cup utvecklats till en folkfest där idrott
och kultur förenar grupper och människor och fungera som
inspirationskälla till fysisk aktivitet, ungt ledarskap,
integration och kamratskap. Föreningen söker aktivitetsbidrag
med 50 000 kronor från social-nämnden.
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Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande - Fördelning av föreningsbidrag till
föreningen Vägen Ut
- Bakgrund - Birger Jensen Cup 2017 i jordbro
Förslag till beslut

1. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag med 50 000
kronor till föreningen Vägen Ut för att arrangera Birger
Jensen Cup 2017.
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till
socialnämnden utan eget ställningstagande.
Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus
Malmberg (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Petri Salonen (C), Ann-Christine Erlandsson (S) och Sahir
Drammeh (MP) och Kristina Hallberg (L) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Socialförvaltningens förslag och avslag till förvaltningens
förslag från Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD)
och Magnus Malmberg (SD). Ordföranden ställer de båda
förslagen mot varandra och finner att socialnämnden beslutar
i enlighet med socialförvaltningens förslag.
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Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden beviljar föreningsbidrag med 50 000
kronor till föreningen Vägen Ut för att arrangera Birger
Jensen Cup 2017.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Birgitta Sandell (KD) och Magnus
Malmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Föreningen Vägen Ut och administrativ
assistent
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