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Bidragsansökan Ung Företagsamhet
Förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna ett utökat bidrag till Ung Företagsamhet i
Hallands län på 26 192 kr per år 2016-2018.

Beskrivning av ärendet
Ung Företagsamhet (UF) har skickat in en begäran om utökat finansieringsstöd i syfte att nå ut till fler
elever och lärare i Halland. Man vill särskilt nå ut till yngre elever redan på lågstadiet för att redan då
skapa ett intresse för entreprenörskap. Det finns också ett ökat behov av Ufs verksamhet i och med
att intresset för entreprenörskap har ökat både bland elever och bland lärare som vill ta del av UFs
utbildningar och workshops. UF är en viktig aktör i sammanhanget eftersom de har etablerade och
goda relationer inom skolvärlden och ute i näringslivet.
Vi vill därför fortsätta att finansiera UF i Hylte eftersom deras verksamhet innebär värdefulla insatser
i skolan genom aktiviteter som t ex Företagsambassadören. UF är viktig aktör i Hylte för att främja
elevers och lärares kunskap inom företagande och entreprenörskap.
UF baserar sin uträkning på 2,50 kr/kommuninvånare. Det innebär en höjning med
1 kr/kommuninvånare från tidigare 1,50 kr. Tidigare har vi betalat 15 048/år till UF och nu innebär
den utökade verksamheten också riktad till lägre åldersklasser en ökning av bidraget till 11 144 kr/år
Det utökade bidraget kommer att öka möjligheterna för UF att nå ut till fler elever för att utveckla
deras kreativitet och företagsamhet.

Handlingar i ärendet
Ansökan Ung Företagsamhet

Beslutet skickas till
Näringslivsutvecklaren
Ung Företagsamhet i Halland
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