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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Christin Ericsson

2017-02-20

Dnr KOF 2017-65
Dnr KS 2017-232

Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen

Östergötlands fotbollsförbund 100 år
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1.
Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen 300 000 kr till
Linköpings FC:s fadderprojekt under 2017.
2.

Kultur- och fritidskontoret får i uppdrag att återkomma till kultur- och
fritidsnämnden med uppföljning av fadderprojektet senast februari 2018.

Förslag till kommunstyrelsens beslut
1.
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden 300 000 kr till
Linköpings FC:s fadderprojekt under 2017. Finansiering sker med
kommunstyrelsens resursmedel för verksamhetsreserv.
2.

En uppföljning av Linköping FC:s fadderprojekt ska lämnas till
kommunstyrelsen senast mars 2017.

Ärende
Östergötlands Fotbollförbund firar 100 år under 2017. Firandet sker under
parollen "100 år av glädje". Som en del av Linköpings kommuns uppvaktning
av firandet föreslås extra satsningar på flickfotbollen under 2017. Satsningarna
avser följande:
 Nationell fotbollstävling för flickor (är en utökning av Winning ground). För
att skapa långsiktighet avsatte Event group 300 000 kr 2016 till planeringsarbetet, samt ska avsätta 200 000 kr per år för 2017 respektive 2018 till
fotbollstävlingen.
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 Ny satsning på fotboll för flickor i Skäggetorp och Ryd/Berga under 2017.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017-02-16, § 27, att avsätta 300 000 kr
till satsningen.
Utöver ovanstående satsningar föreslås kommunstyrelsen avsätta 300 000 kr
under 2017 till Linköpings FC:s (LFC) fadderprojekt. Fadderprojektet initierades
2014 tillsammans med Linköpings kommun och Östergötlands Fotbollsförbund
och innebär att spelare i LFC agerar faddrar till alla flicklag i Linköpings
kommun. Kommunstyrelsen har inom ramen för fotbollsfonden även beviljat
medel till fadderprojektet under 2015-2016. Projektet omfattar besök i LFC:s
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träningsmiljö samt inbjudan till LFC Night, där flickspelare får möjlighet att
träna med LFC-spelare på Linköping Arena samtidigt som tränare får
föreläsning med representanter från Linköpings FC:s sportsliga verksamhet.
Sedan Linköpings FC startade projektet har antal registrerade flickspelare ökat
med 23 procentenheter och antal lag ökat från 80 till 102.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Östergötlands fotbollsförbund 100 år
Bilaga: Skrivelse från Östergötlands fotbollsförbund
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Ekonomiska konsekvenser
Satsningen på fadderprojektet under 2017 beräknas uppgå till 300 000 kr.
Kultur- och fritidsnämnden begär därför hos kommunstyrelsen 300 000 kr till
satsningen som utgör en del i kommunens uppvaktning av Östergötlands
fotbollsförbunds firande av "100 år av glädje”. Finansiering sker med
kommunstyrelsens resursmedel för verksamhetsreserv.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste mål för 2016-2017 är:
En attraktiv stad
Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsliv ska bidra till Linköpings
identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad
Linköpings kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att alla linköpingsbor
har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
En kreativ stad
Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kultur- idrotts- och fritidsliv
med möjlighet till eget skapande.
Samråd
Samråd har skett med ekonomichefen för kultur- och fritidsförvaltningen som
samtycker till förslag till beslut.
Samråd har skett med ekonomidirektören som tillstyrker förslaget till
finansiering.
Uppföljning och utvärdering
Återrapportering av projektet sker till kultur- och fritidsnämnden senast februari
2018. Återrapportering till kommunstyrelsen sker senast mars 2018.

Kommunstyrelsens förvaltning

Kultur- och fritidskontoret

Paul Håkansson

Karin Olanders
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

