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KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD 

Handläggare 
Sofia Aronsson 

Datum 
2014-04-02 

Diarienummer 
BUN-2014-0612 

Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Procyon B K 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Procyon BK särskilt verksamhetsbidrag för fotbollsläger med 190 tkr 
ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Procyon BK utifrån deras ansökan och den dialog kontoret 
fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 190 tkr för att under somma
ren bedriva fotbollsläger i samarbete med Stenhagens fritidsgård. 

Ärendet 
Föreningens målgrupp är flickor och pojkar i åldern 13-19. Procyon BK är en etablerad fot
bollsklubb i Stenhagen som sedan femton år tillbaka framgångsrikt byggt upp en betrodd och 
populär barn- och ungdomsverksamhet i Stenhagen. Sedan tio år tillbaka har föreningen ett 
samarbete med Stenhagens fritidsgård och flertalet av föreningens ledare har sin hemvist i 
området och har därmed etablerat ett förtroende bland de ungdomar som bor i stadsdelen. I 
samarbete med fritidsgården har de feriearbetare som hjälpledare vilka rekryterats genom 
sommarförmedlingen. Några av föreningens aktiva medlemmar arbetar eller har arbetat inom 
ordinarie kommunal verksamhet och anammar därför den metodik och värdegrund som f r i 
tidsgårdens ordinarie personal arbetar utifrån. 

Syftet med sommarlägret är att är att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomarna i när
området och att komplettera kommunens ordinarie verksamhet. Under sommaren kommer 
föreningen att hålla ett öppet fotbollsläger som kompletteras med dagsutflykter och värde
ringsövningar där man bland annat talar om normer, fotbollskultur och andra för idrotten rele
vanta ämnen. Under kvällarna kommer fritidsgården att hålla nattöppet för att ungdomarna 
ska kunna följa fotbolls V M . Alla fotbollsledare och feriearbetare kommer att erbjudas ledar
skapsutbildning genom Upplands fotbollsförbund (UFF). Föreningen kommer ha ett särskilt 
fokus på att rekrytera flickor t i l l sommarverksamheten som ett led i att etablera en kontinuer
lig verksamhet för den målgruppen. 
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Bedömningen är att Procyon BK genom sitt gedigna arbete i Stenhagen har en verksamhet 
som på ett föredömligt och trovärdigt sätt fångar upp stadsdelens barn och ungdomar. De har 
sedan flera år tillbaka ett samarbete med kommunen och framförallt med fritidsgården i Sten
hagen där de tillsammans håller lördags- och söndagsöppet i fritidsgårdens lokaler under sko
lans terminer. Procyon BK är för kommunen en resurs i stadsdelen Stenhagen. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
tf. Direktör 


