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Barn- och ungdomsnämnden 

Särskilt Verksamhetsbidrag år 2014 till Föreningen Kurdiska Kulturcenter 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Föreningen Kurdiska Kulturcenter särskilt verksamhetsbidrag för fotbollsläger 
med 190 000 kr ur nämndens budget för föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kontoret föreslår att föreningen Kurdiska Kulturcenter utifrån deras ansökan och den dialog 
kontoret fört med föreningen, erhåller ett särskilt verksamhetsbidrag om 190 000 kr för att 
under sommaren bedriva fotbollsläger. 

Föreningens målgrupp är flickor och pojkar i åldern 8-18 med särskilt fokus på åldrarna 13-
18. Kurdiska Kulturcenter är en etablerad kulturförening som sedan några år tillbaka bedrivit 
fotbollsläger i Stenhagen. Flertalet av de som är verksamma i föreningen har också sin hem
vist i området och har därmed etablerat ett förtroende bland de ungdomar som bor i stadsde
len. 

Syftet med sommarlägret är att är att utöka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomarna i när
området och att komplettera kommunens och andra ideella aktörers insatser under sommarlo
vet. Under sommaren kommer föreningen under lovets sista fem veckor att hålla ett öppet 
fotbollsläger som kompletteras med dagsutflykter och värderingsövningar där man bland an
nat talar om normer, fotbollskultur och andra samhällsämnen. 

Bedömningen är att Kurdiska Kulturcenter genom sitt tidigare arbete i Stenhagen har en verk
samhet som på ett bra sätt fångar upp stadsdelens barn och ungdomar. Föreningen har sedan 
tidigare ett samarbete med fritidsgården i Stenhagen och med andra föreningar verksamma i 
området. Erfarenheter har visat att sommarlovets sista veckor är den tid då dessa områden är 
som allra mest stökiga. Genom att stärka upp stadsdelarna med fritidsaktiviteter av detta slag 
är förhoppningen att området kommer att vara lugnare då barn och unga har något att göra 
under sommarlovet. 
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