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Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Uppsala-Kurd F K 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Uppsala-Kurd BK särskilt verksamhetsbidrag år 2014 för fotbollsläger 
med 250 tkr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Uppsala-Kurd FK utifrån deras ansökan och den dialog kon
toret fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 250 tkr för att under 
sommaren bedriva fotbollsläger i samarbete med Sävja Fritidsgård. 

Föreningens målgrupp är barn och ungdomar boende i Sävja i åldrarna 13-20. Uppsala-Kurd 
har i dialog med kontoret flyttat från Stenhagen och etablerat sig i Sävja och har med fram
gång byggt upp en betrodd och välbesökt barn- och ungdomsverksamhet i området. Flera av 
föreningens fotbollsledare bor i området vilket underlättat föreningens etablering och möjlig
het att skapa ett förtroende bland ungdomarna i stadsdelen. 

Syftet med sommarlägret är att är att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomarna i 
Sävja samt att komplettera kommunens ordinarie verksamhet. Under sommaren kommer för
eningen att hålla ett öppet fotbollsläger i kombination med dagsutflykter och värderingsöv
ningar där man bland annat avser beröra om normer, hållbar utveckling, fotbollskultur och 
andra för idrotten viktiga ämnen. För dessa utbildningar ansvarar SISU- idrottsutbildarna. 

Bedömningen är att Sävja är ett område där det i nuläget fmns ett stort behov av organiserade 
aktiviteter. Uppsala-Kurd är ett bra komplement t i l l fritidsgårdens aktiviteter då föreningens 
aktiva medlemmar bor i området och känner t i l l ungdomarna sedan tidigare. Inför framtiden 
kommer Uppsala-Kurd att inleda ett samarbete med TRIS för att få flickorna att aktivt delta i 
föreningens aktiviteter. Målet är att man under hösten 2014 ska etablera ett flicklag i Sävja. 

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 

Jan Holmlund 
Tf Direktör 

Ärendet 

Postadress: Uppsala kommun, Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 

E-post: barn-ungdom-arbetsmarknad@uppsala.se 
www.uppsala.se 


